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Sammanfattning 

Pedagogisk dokumentation är ett arbetsverktyg som i förskolan används för att lyfta fram 

verksamheten på flera plan. Pedagogisk dokumentation kan också ses som en form av 

utvärdering. Syftet med den här studien är att undersöka hur förskollärare ser på sitt eget arbete 

med pedagogisk dokumentation. Vi har intervjuat fyra förskollärare på två olika förskolor och 

sedan analyserat dessa intervjuer. Genom en kvalitativ forskningsmetod har vi fördjupat oss i hur 

förskollärarna ser på pedagogisk dokumentation och hur de säger sig använda sig av den i 

verksamheten. Vi har också gjort en jämförelse mellan de två olika förskolorna och lyft de 

likheter och skillnader vi kunnat se i resultatet. Resultatet visar att förskollärarnas definitioner av 

begreppet pedagogisk dokumentation har många likheter men vi har även kunnat se en viss 

skillnad i hur de säger sig arbeta med det i den pedagogiska verksamheten. Det teoretiska ramverk 

som ligger till grund för studien är det fenomenologiska perspektivet samt det sociokulturella 

perspektivet på lärande. 

 

Nyckelord: Pedagogisk dokumentation, lärprocesser, reflektion, utvärdering, förskola 
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1 Inledning 

Begreppet pedagogisk dokumentation innebär att använda dokumentation som ett redskap för 

att synliggöra förskolors och skolors verksamheter utåt, men även som ett verktyg för att 

synliggöra barn och pedagogers lärprocesser. Det är ett begrepp som används på 

lärarutbildningen och förskolor och vi har under senare delen av vår utbildning sett ett ökat fokus 

kring fenomenet. Vår egen upplevelse är att debatten kring pedagogisk dokumentation är het ute 

på arbetsplatserna. Vi, förskollärar- och lärarstuderande, har själva mött begreppet under våra 

praktikperioder och vi har båda upplevt att det är något som det pratas väldigt mycket om, men 

det är svårt att veta vad det egentligen innebär att arbeta med det. Samtalen kretsar ofta runt att 

pedagogerna inte har tid eller kraft nog att göra ett omfattande dokumentationsarbete. Det finns 

en slags motsägelse i hur viktigt det sägs vara med pedagogisk dokumentation och det motstånd 

vi upplevt till att faktiskt arbeta med det. Vi vet också att en del förskolor arbetar betydligt mer än 

andra med pedagogisk dokumentation. Intresset för hur det skiljer sig mellan olika arbetsplatser 

och hur man ser på fenomenet är det som lett fram till den här studien. 

Elin-Kajsa har haft huvudansvar för följande delar: Pedagogisk dokumentation ur ett 

läroplansperspektiv, Utvärdering och Fenomenologi. Lawrence har haft huvudansvar för: Varför 

pedagogisk dokumentation?, Etiska ställningstaganden och delaktighet och Sociokulturellt 

perspektiv på lärande. Då vi är två författare har vi ansvarat för varsin delstudie där Elin-Kajsa 

har haft ansvar för område 1 och Lawrence för område 2. Vi har arbetat utifrån samma 

forskningsfrågor men valt förskolor med olika profileringar. De olika ansvarsområdena är också 

en av anledningarna till valet att dela upp analys och diskussionsdelen efter område. Vi har dock 

samarbetat och haft inblick i varandras ansvarsområden. Övriga delar har vi haft gemensamt 

ansvar för och bidragit till i lika stor utsträckning. 
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2 Bakgrund 

Vi kommer i det här kapitlet att definiera begreppet pedagogisk dokumentation så som forskning 

lyfter det. Vi kommer även att beskriva pedagogisk dokumentation ur ett läroplansperspektiv 

samt motivera varför man ska arbeta med det i förskolan. Vi kommer att argumentera för att man 

bör se pedagogisk dokumentation som en form av utvärdering och sedan följer en kort överblick 

över de historiska traditioner som finns i läroplanens historia och hur de knyts samman med den 

generella barnsyn som råder i Sverige idag. Detta är en barnsyn där både utvärdering och 

pedagogisk dokumentation ses som ett förhållningssätt i förskolans pedagogiska verksamhet.  

2.1 Pedagogisk dokumentation ur ett läroplansperspektiv 

År 2010 reviderades förskolans läroplan och det blev då ett större fokus och krav på arbetet 

med pedagogisk dokumentation. I läroplanen (Utbildningsdepartementet, 1998(2010), s. 14) lyfts 

den pedagogiska dokumentationen fram som viktig för att föra förskolans kvalitetsarbete framåt. 

Där står att förskolans verksamhet systematiskt ska dokumenteras, följas upp, utvärderas och 

analyseras så att det sker en medveten utveckling på förskolan. Att kunna synliggöra barns 

intressen, göra barn medvetna om sitt eget lärande och att ge barnen inflytande i verksamheten är 

krav som ställs på förskolepersonalen. Barn ska ges möjlighet att uttrycka sina tankar och frågor, 

deras engagemang och deras upplevelser ska tas tillvara för att de ska få en rolig, stimulerande 

och lärorik förskoleverksamhet (ibid). 

Vidare i läroplanen beskrivs syftet med utvärdering. Utvärderingen ska kunna föra 

kvalitetsutvecklingen framåt. Genom synliggörandet av verksamhetens organisation, innehåll och 

genomförande ska det kunna bidra till den största möjlighet till utveckling av barnens lärande. 

Genom att systematisera olika arbetsprocesser där det på ett medvetet sätt reflekteras och 

analyseras ges också förutsättning för att utvärderingen ska leda till vidareutveckling av både 

verksamhet, pedagoger och barn. Utvärderingen ska alltid ske utifrån ett barnperspektiv där 

barnens och även deras föräldrars inflytande, delaktighet och åsikter tas tillvara och tillgodoses 

(Utbildningsdepartementet, 1998(2010), s. 14). I läroplanen (Utbildningsdepartementet, 

1998(2010), s. 15) står det också att de utvärderingsmetoder och den dokumentation som görs 

kritiskt ska granskas för att öka medvetenheten kring förskoleverksamheten, en medvetenhet om 

ifall barnen ges de möjligheter till lärande som läroplanen faktiskt säger att de ska. 

Vad läroplanen dock inte tar upp är hur verksamma på förskolan ska dokumentera eller 

utvärdera sin verksamhet.  Att det ska ske ett systematiskt dokumentationsarbete på förskolan är 

tydligt men hur detta arbete ska gå till står inte utskrivet i läroplanen. 

 



 7 

2.2 Varför pedagogisk dokumentation? 

Dokumentation är en möjlighet att synliggöra. Det kan ses som ett arbetsverktyg som bland 

annat är till för att ge oss information om vart verksamheten befinner sig just nu (Bjervås, 2011, 

s. 20; Lenz Taguchi, 2008, s. 34). De upplevelser och upptäckter som vi genom dokumentationen 

synliggör får avgöra hur fortsättningen av det pedagogiska arbetet ska fortlöpa (Wehner-Godée, 

2010, s. 35). 

Svenning (2011, s. 28) lyfter dialogen som ett viktigt begrepp vad gäller pedagogisk 

dokumentation. Genom dialog mellan vuxna sker reflektion och analyser och genom dialog 

mellan vuxna och barn får också barnen den möjlighet till det inflytande som de är berättigade till 

enligt läroplanen. Det är också genom reflektionerna som dokumentationen blir pedagogisk. 

Genom inflytandet, de reflektioner som sker och genom dialoger förs barnens och pedagogens 

lärprocess framåt. Vad vi har gjort, var vi är nu och hur vi går vidare får en naturlig följd. Ju fler 

röster som blir hörda desto fler möjligheter till tolkningar, reflektioner och förståelse. Det är 

viktigt att allas åsikter får betydelse (Svenning, 2011, s. 28; Palmer, 2012, s. 16). Pramling 

Samuelsson & Sheridan (2007, s. 132) menar att de viktigaste målen med förskolan är att skapa 

mening och att de val man gör får en innebörd. Barnen måste få möjlighet att uttrycka sina tankar 

på olika sätt för att det ska skapas mening. Genom utvärdering och genom reflektioner kring det 

dokumenterade kan vi ta ett barns perspektiv och försöka tolka hur de tänker (ibid). I och med de 

nya kraven som ställs på dokumentation möjliggörs också delaktighet och inflytande i 

verksamheten på ett helt nytt sätt och barns rättigheter har också fått stort inflytande för 

förskolans utvecklingsarbete (Svenning, 2011, s. 7 & 15). Pedagogisk dokumentation innebär 

bland annat att enskilt och i grupp följa upp och utvärdera det dokumenterade, att 

medvetandegöra barns lärprocesser och verksamhetens dagliga arbete. Genom detta ser man vad 

som naturligt bör bli nästa steg i barnens utveckling (Bjervås, 2011, s. 20; Lenz Taguchi, 2008, s. 

34).  

Bjervås (2011, s. 21) lyfter den vuxnes syn på det lilla barnet som en bidragande orsak till den 

arbetsmetod man väljer att arbeta efter. När pedagogen är medveten om vilken grundsyn denna 

har finns också möjlighet till reflektioner kring det valda arbetssättet. Förskolans läroplan är det 

styrdokument som alla förskolor är skyldiga att arbeta efter och den pedagogiska 

dokumentationen hör också därtill. Men grundsynen, den barnsyn pedagoger har, påverkar också 

det vardagliga arbetet. Just synliggörandet av sina egna pedagogiska val är en viktig funktion som 

den pedagogiska dokumentationen har (Bjervås, 2011, s. 21). 

Utifrån det sätt som forskning definierar pedagogisk dokumentation är det alltså ett sätt att 

synliggöra många olika saker, men också på många olika sätt. I definitionen skulle vissa begrepp 

kunna ses som nyckelord i sammanhanget, ord som synliggörande, lärprocesser, delaktighet och 

inflytande, utvärdering, dialog och reflektion. Men med detta inte sagt att det finns ett visst sätt 

att arbeta med verktyget på. Så som Pramling Samuelsson och Sheridan (2007, s. 132) lyfter är det 

viktigaste med förskolan att där skapa mening, att de val man tar får en innebörd, och det är just 
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här som den pedagogiska dokumentationen kommer in. Genom att synliggöra lärprocesser, 

genom att göra barn och vuxna delaktiga och föra diskussioner, utvärderingar och reflektioner 

kring verksamhetens mål, får också allt en mening (ibid.). Det är sedan upp till de verksamma på 

förskolan att tillsammans komma fram till hur detta arbete ska gå till. Med förskolans barn- och 

lärandesyn som grund får sedan personalen hitta ett sätt som på bästa sätt gör den pedagogiska 

dokumentationen till ett redskap för ett synliggörande.  

 

2.3 Utvärdering 

Då studien som vi gör fokuserar på förskolan kommer vi beskriva begreppet utvärdering ur ett 

förskole- och skolperspektiv. Litteraturen behandlar både förskola och skola, men vi har valt att 

endast skriva ut förskola som begrepp i texten. Vi vill i denna studie argumentera för att man ser 

pedagogisk dokumentation som en form av utvärdering, en utvärderingsform som sker 

kontinuerligt och som ständigt ska föra arbetet framåt. Vi kommer nedan att redogöra för hur 

man traditionellt ser på utvärdering i förskola och skola. Pedagogisk dokumentation ses dock 

som ett arbetssätt som ska genomsyra arbetet varje dag till skillnad från utvärdering där man 

synliggör och redogör för om uppsatta mål blivit uppnådda. Den formen av utvärdering sker ofta 

vid specifika tillfällen och som ett kvitto på om arbetet fungerar. Det finns en skillnad på 

begreppen där pedagogisk dokumentation kan ses som ett ständigt pågående förändringsarbete 

medan utvärdering traditionellt sätt är något man gör efter avslutat arbete vid givna tillfällen. När 

vi valt att se på pedagogisk dokumentation som en utvärderingsform finner vi det nödvändigt att 

också förstå vad utvärderingsbegreppet betyder. 

 Då utvärdering är ett sätt att analysera och värdera det gångna arbetet är det även en viktig del 

i förskolans arbete med den pedagogiska dokumentationen eftersom man där vill lyfta en hel 

process från dess början till dess slut. Under hela processens gång krävs kontinuerliga 

utvärderingar av det som varit, både i arbetslaget, enskilt och tillsammans med barnen. Detta för 

att gemensamt synliggöra vad som naturligt bör bli nästa steg mot det uppsatta målet.  

Det är idag stort fokus kring utvärdering av verksamheter och dess utveckling. Då 

verksamheter numera arbetar målstyrt är utvärderingen ett sätt att också kvalitetssäkra arbetet och 

utvecklingen (Vetenskapsrådet, 2012, s. 9). Tidigare har man i förskolan strukturerat upp arbetet 

med hjälp av terminslånga grovplaneringar för att på så sätt bedriva utvecklingsarbetet framåt. 

Idag har man istället gått till ett arbetssätt där utvärdering är ett centralt begrepp för 

utvecklingsarbetet. Genom att blicka tillbaka och reflektera över arbetet skapar man en förståelse 

för hur arbetet bör forstsätta. Det handlar om att samla upp och lära av erfarenheter och 

vidareutveckla dem i kommande arbete. Kort och gott kan man säga att planering riktar sig 

framåt medan utvärderingen riktar sig bakåt. Genom att se tillbaka, analysera och på olika sätt 

förklara det som varit, kan man sedan rikta fokus på framtiden och forma verksamheten på ett 
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sätt där kvalitetsarbetet vidare drivs framåt (Vetenskapsrådet, 2012, s. 10; Vedung, 2009, s. 22; 

Lindgren, 2006, s. 52). 

Vedung (2009, s. 35), Vetenskapsrådet (2012, s. 13-14) samt Skolverket (1999, s. 39) menar att 

utvärdering och uppföljning är två begrepp som lätt flätas samman. De menar att detta egentligen 

är två särskilda begrepp som har olika funktioner och därmed även bör användas på olika sätt. 

Utvärdering kan förklaras som ett sätt att genom utfallet av det gångna synliggöra om och 

redovisa för om det uppsatta målet är uppnått. Genom reflektionen ges lärdom kring det som 

synliggörs och detta lärande benämner de som det viktigaste och hela grunden inom 

utvärderingen. 

Under utvärderingen går man in på djupet och analyserar. Här vill man skapa en förståelse för 

utfallet. Man bryter ner stoffet i små beståndsdelar och granskar och värderar olika valda delar, 

alltså de delar som svarar för om målet är uppnått eller inte. Detta är också den viktigaste 

skillnaden på utvärdering och uppföljning, menar de, då uppföljning mer bör användas som en 

sammanställning av det gångna, av utfallet. Inga värderingar är här av vikt, istället gör man sig en 

översikt och en bild av det insamlade stoffet. Både uppföljning och utvärdering är viktiga delar i 

ett utvecklingsarbete. Insamlingen, analysen och den vidare planeringen hör till för ett fortsatt 

kvalitetsarbete och det är också viktigt att tid ges för reflektion av utvärderingen (Vedung, 2009, 

s. 35; Vetenskapsrådet, 2012, s. 13-14; Skolverket, 1999, s. 39). 

En viktig funktion som den pedagogiska dokumentationen har är att skapa möjligheter för 

barnen att minnas, känna igen och reflektera över sina egna lärprocesser. Dokumentationen bör 

innefatta både vad barnen gjort, hur de gjort det och varför barnen gör det. Den pedagogiska 

dokumentationen är en möjlighet att utvärdera olika delar i verksamheten då det kan ses som en 

form för utvärdering. Här har man möjlighet att ge insyn i verksamheten, att skapa dialoger och 

synliggöra det pedagogiska arbetet för alla inblandade. Dokumentationen har på senare år blivit 

central för att utveckla förskoleverksamheten både genom att blicka bakåt och framåt 

(Vetenskapsrådet, 2012, s. 35; Skolverket, 1999, s. 35). 

I enlighet med Vetenskapsrådet (2012, s. 21-22) står det också i förskolans läroplan att 

verksamheten kontinuerligt ska dokumenteras och utvärderas (Utbildningsdepartementet1998 

(2010) s.14). Syftet med utvärderingen är, liksom tidigare nämnts, att föra verksamhetens 

kvalitetsarbete framåt. Detta innebär att förskolans organisation, innehåll och genomförande ska 

följa barnens utveckling så att de utmanas på rätt nivå och finner förskoleverksamheten intressant 

och rolig. Utvärderingen i förskolans verksamhet ska alltså ske på flera plan och i läroplanen står 

det också att det är i just utvärderingen och i analyserna av dess resultat som man kommer åt 

vilka områden som är de mest väsentliga att utveckla. Det är också tydligt att detta ska ske utifrån 

ett barnperspektiv där barnens behov och delaktighet får stort utrymme 

(Utbildningsdepartementet, 1998(2010), s. 14). 

Utvärderingen fungerar även som en länk mellan olika instanser. Då ansvarsfördelningen av 

styrningen numera ligger på både statlig, kommunal och lokal nivå är utvärderingen ett sätt att 
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informera alla instanser och föra en kommunikation dem emellan. Att alla organisationer på de 

olika nivåerna är med i utvärderingsarbetet blir därmed viktigt för att informationen ska kunna nå 

fram. Skolverket är den instans som har ansvar för tillsyn, uppföljning och utvärdering av 

verksamheterna på nationell nivå. Skolverket har också i uppdrag att, på både lokal och 

kommunal nivå, stötta och vägleda verksamheterna i arbetet med uppföljning, utvärdering och i 

utvecklingsarbetet. Dock finns det utrymme att lokalt lägga upp utvärderingsarbetet på det sätt 

man vill då det inte finns några tydliga regler för hur detta arbete exakt ska gå till. Skolverket har 

här ingenting att säga till om. Efter skolans och förskolans decentralisering har ansvaret för att 

granska och utvärdera förskolans verksamhet lagts på kommunerna själva. Det ska då göras 

utifrån deras egna förutsättningar, men för att målstyrningen som styrform ska kunna utvecklas är 

dock utvärderingen en förutsättning (Vetenskapsrådet, 2012, s. 23-24). I förskolans läroplan står 

att utvärderingsarbetet ska ske systematiskt i verksamheten, men alltså inte på vilket sätt 

(Utbildningsdepartementet, 1998(2010), s. 14). Enskilda barn ska inte utvärderas i förskolan och 

läroplanens intentioner är inte att mäta barns prestationer. Deras utveckling ska dokumenteras, 

analyseras och under hela processen följas, men det är endast verksamheten som ska utvärderas. 

Det finns en öppenhet kring hur detta ska gå till då läroplanens utformning är upplagd för olika 

tolkningar. Dock problematiserar Vetenskapsrådet (2012, s. 42) detta och menar att bedömningar 

i form av utvärderingar kring barnens prestationer idag ändå uppkommer i form av individuella 

utvecklingsplaner och utvecklingssamtal där barnen mäts och jämförs med andra barn. Historiskt 

sett så har utvärderingen på ett lokalt plan gått ut på att observera barns psykologiska utveckling, 

alltså hur barnet klarar av sociala, kognitiva, språkliga och emotionella färdigheter. Det var förr 

inte främst fokus på processer, som det är idag. Personalen på förskolan utvärderade oftast i form 

av diskussioner kring vad som fungerade bra, mindre bra och vad som behövde ändras och 

försökte därmed föra verksamheten framåt i utvecklingen. Olika modeller för utvärdering har 

sedan utvecklats sedan 1980-talet där granskning, förståelse och värdering av det pedagogiska 

arbetet fått ta plats (Vetenskapsrådet, 2012, s. 26; Skolverket, 1999, s. 32). Vetenskapsrådet (2012, 

s. 42-43) menar vidare att det gamla sättet att tänka kring utvärdering, då mätningar och 

värderingar var centrala, fortfarande idag lever kvar till viss del inom förskolan. Med detta riskerar 

man att de mål som satts upp för verksamheten tas överhand av de kvarlevor av 

utvärderingsmodeller som fortfarande finns vid sidan av. Dagens intentioner är att se processer 

med hjälp av arbete med pedagogisk dokumentation, inte att värdera barns prestationer genom 

utvärdering (ibid).  

Vetenskapsrådet (2012, s. 15) nämner två olika traditioner inom förskolans internationella 

läroplanshistoria där synen på lärande skiljer sig åt. Den första är den anglosaxiska traditionen där 

skolliknande metoder och innehåll får rum även inom förskolans verksamhet. Barnens lärande 

och färdigheter jämförs här med andra barns. Det ställs mot tydliga mål och mot 

kvalitetskontrollen och olika mål i lärandeutvecklingen mäts genom färdiga tester. Utvärdering av 

barnens lärande sker med enbart fokus på det individuella barnet. 
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Den andra traditionen kallas för Nordiska och Centraleuropeiska traditionen och fokuserar på 

förskoleverksamheten och dess möjligheter till ett kollektivt lärande hos barnen. Här ställs också 

utvärderingen av barnens lärandeutveckling i relation till verksamheten, alltså vad verksamheten 

har för påverkan och ger för förutsättningar för barnens lärande. Här kommer också den 

pedagogiska dokumentationen in som ett verktyg och som ett förhållningssätt gentemot 

förutsättningarna för barnens lärande. Den används som ett verktyg för utvärdering 

(Vetenskapsrådet 2012, s. 15). Genom den pedagogiska dokumentationen kan det ges 

information om vad vi gjort, vart vi befinner oss nu och vad som blir nästa steg. Här ges också 

möjlighet att synliggöra barnens lärande och att förstå barnens tankar och hur de upplever sig 

själva och sin omvärld (Bjervås, 2011, s. 20; Lenz Taguchi, 2008, s. 34-35).  Den pedagogiska 

dokumentationen har fått ett stort genomslag i de svenska förskolorna och det är processerna 

som barnen är en del av som får vara föremål för utvärderingen (Vetenskapsrådet, 2012, s. 15 & 

19). 

I Sverige finns en tradition av att utvärdera förskolans verksamhet som helhet i jämförelse 

med exempelvis USA och England där det huvudsakligen finns en tradition av att utvärdera 

individuella prestationer. Utvecklingen har gått från barnobservationer och utvärdering av 

verksamheten som helhet till att fokusera på barns lärprocesser. I arbete med den pedagogiska 

dokumentationen är lärprocesser det mest centrala. 
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3 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur fyra förskollärare ser på sitt eget arbete med 

pedagogisk dokumentation. Vi kommer undersöka vad dessa förskollärare menar att pedagogisk 

dokumentation är, vem den är till för och vad de menar att den används till. 

 

3.1 Frågeställningar  

Syftet kommer undersökas utifrån följande frågeställningar: 

- Vad menar förskollärare att pedagogisk dokumentation är? 

- Vad menar förskollärare att pedagogisk dokumentation används till? 

- Vem menar förskollärare att pedagogisk dokumentation är till för? 
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4 Forskningsöversikt 

I Litteraturöversikten kommer vi närmare redogöra för vad tidigare forskning säger om 

pedagogisk dokumentation. Senare i detta avsnitt presenteras också de teoretiska perspektiv på 

lärande som vi utgått från i vår studie. 

4.1 Vad är pedagogisk dokumentation? 

Genom dokumentationen kan det förhållningssätt som pedagoger har gentemot barn, 

föräldrar och synen på kunskap och lärande lyftas. Den visar varför pedagoger handlar som de 

gör. Det pedagogerna gör i verksamheten måste ha mening även om det är rutinbaserade 

handlingar (Lenz Taguchi, 2008, s. 35). Den pedagogiska dokumentationen beskriver Lenz 

Taguchi (2008, s. 35) som ett förändringsarbete. Med detta menar hon att pedagogerna genom att 

dokumentera vad barn gör, kan lära sig något om både sig själva och om barnen, vad barnen 

upplever och hur de förstår sig själva och sin omvärld. Det ger också en bild av vad barnen kan, 

hur de tänker och hur de lär sig. Lenz Taguchi (2008, s. 33) pekar också på den lärprocess som 

pedagogen går in i, i arbetet med barnen. Barns lärprocesser står i fokus i förskolans verksamhet 

och det är genom reflektion och ett medvetet utvecklingsarbete som också lärprocesserna kan 

vara i fokus. Genom att följa processen blir man delaktig i det som sker här och nu i barnets 

utveckling (Wehner-Godée, 2010, s. 48). Det är barns lärandeutveckling och synliggörandet av 

detta som ligger till grund för det uppdrag pedagoger i förskolan har och genom arbete med 

pedagogisk dokumentation ges möjlighet till synliggörande av detta uppdrag (Lenz Taguchi, 2008, 

s. 33; Utbildningsdepartementet 1998(2010), s. 14).  

Dokumentation kan ske på många sätt men det är inte själva dokumentationen i sig som gör 

att den blir pedagogisk. För att kunna kalla dokumentationen för pedagogisk så ska det ske ett 

reflektionsarbete kring det, där nya upptäckter kring barnens lärprocesser blir synliga och där 

verksamheten kan föras framåt (Lenz Taguchi, 2008, s. 35; Palmer, 2012, s. 16). Så fort 

dokumentationen är insamlad kan också diskussioner kring det insamlade stoffet börja tolkas 

(Palmer, 2012, s. 16). Genom den pedagogiska dokumentationen får vi hjälp att se barns uttryck, 

både deras individuella och gemensamma. Den ska vara reflektionsarbetets utgångspunkt. Dock 

är det inte barns enskilda resultat som det ska ske dokumentation eller reflektion kring, istället är 

det alltså tankar, kunskapande och intressen som här ska synliggöras och vara det centrala i 

arbetet med dokumentationen (Bjervås, 2011, s. 19-20). Även Palmer (2012, s. 16) menar att 

barnens intresse utifrån det tolkade dokumentationsmaterialet är det som ska vägleda personalen i 

hur det fortsatta arbetet bör te sig. Barnens resonemang och frågor får vara en del av det fortsatta 

utvecklingsarbetet i verksamheten. Palmer (2012, s. 16) menar vidare att den pedagogiska 

dokumentationen ska synliggöra lärprocesser medan de sker och inte efter att det skett. Här är 



 14 

reflektionsarbetet av stor vikt för de fortsatta lärprocesserna hos barnen. Att kunna synliggöra 

nuet för att avgöra och bestämma hur man ska gå vidare blir viktigt för barnens förståelse kring 

deras lärande, för pedagogernas förståelse kring barnens och sitt eget lärande och för 

verksamhetens utveckling. Det är alltså viktigt att som pedagog kunna se processen när barnen är 

i den och även där synliggöra det för barnen själva. Genom att i arbetslaget reflektera över stoffet 

i dokumentationen får de möjlighet att gå på djupet i tolkningen av detta. Sociala samspel och 

konversationer är några av de saker som den pedagogiska dokumentationen kan synliggöra men 

även den pedagogiska miljön kan synliggöras (Palmer 2012 s. 18; Lenz Taguchi, 2008, s. 21). 

4.1.1 Från barnobservationer till pedagogisk dokumentation 

Bjervås (2011, s. 48) menar att det skett en förändring över tid i hur man ser på barns lärande 

och utveckling. Det som tidigare ofta kallades för observation eller barnobservation kallas idag 

för dokumentation. Observation ses idag som en del av arbetsverktyget pedagogisk 

dokumentation. Det används som ett hjälpmedel att få barnen delaktiga i verksamheten, ett sätt 

att synliggöra barns lärprocesser och intressen (ibid.). Bjervås (2011, s. 47-48) menar dock att 

arbetsmetoderna inte förändrats nämnvärt, snarare har sättet som pedagogerna samtalar om 

observationerna och pedagogernas tolkningar av det dem dokumenterat förändrats. Förändring 

har gått från att förstå barnet ur ett utvecklingspsykologiskt perspektiv till ett personlighets- och 

socialpsykologiskt perspektiv (ibid.). Palmer (2012, s. 13) menar att barnobservationer har varit en 

del av förskolans verksamhet sedan 1930-talet men att det finns avgörande skillnader mellan 

dessa observationer och pedagogisk dokumentation. Hon menar att barnobservationerna främst 

var till för att bedöma barnens utveckling för att se om utvecklingen var normal i förhållande till 

deras ålder.  Utifrån det formade förskolan sin verksamhet. Det material och den planering som 

följde var anpassad för att passa barnens aktuella utvecklingsfas (ibid. s. 13-14). Pedagogisk 

dokumentation menar Palmer (2012, s. 15) precis som många andra, är ett arbetsverktyg som går 

ut på att synliggöra barnens lärprocesser. Barnens delaktighet menar hon är viktig, barnen ska 

tillsammans med pedagogerna resonera om det som dokumenterats för att själva också få ta del 

av sin egen lärprocess. Utifrån det formas sedan verksamheten där man bör ta tillvara på de 

synpunkter som barnen har när man planerar nästa moment. Det ska inte finnas förväntningar på 

vad barnen bör befinna sig i utvecklingen. Pedagogisk dokumentation till skillnad från 

traditionella barnobservationer är ett verktyg som ska synliggöra lärandet för pedagogerna och 

barnen (ibid.). Lindgren & Sparrman (2003, s. 60) menar att dokumentation är en förlängning av 

det som tidigare kallats för observation. Observationer har varit underlag för olika bedömningar 

och utvärdering av förskolans verksamhet under tidigare decennier. Den skillnad som finns idag 

med det som går under namnet pedagogisk dokumentation är betydelsen av samspelet mellan 

barn och vuxna. Det finns med pedagogisk dokumentation inte förutbestämda mål med 

verksamheten. Pedagogerna får istället chans att fånga upp vad barnen är intresserade av och som 

tidigare poängterats, utforma verksamheten utifrån det (ibid.).  
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4.1.2 Ställningstaganden och delaktighet 

Lindgren (2012, s. 3) har tittat på vad lärare har för syfte med pedagogisk dokumentation. Hon 

menar att det finns ett glapp och en maktbalans som är problematisk. Elevers delaktighet 

predikas från politiker och forskare men sällan preciseras det vad man menar med delaktighet. 

Hon pekar bland annat på att diskussionen mellan lärare visar på nyttan av dokumentation för 

läraren och samhället i stort, diskussion om vilken nytta dokumentationen gör för eleverna är inte 

synlig. Lindgren (2012, s. 12) menar vidare att lärarnas brist på att kritiskt diskutera elevernas 

delaktighet är ett problem då man tar för givet att eleverna är delaktiga i processen. Det etiska 

perspektivet bör enligt Lindgren (2012, s. 3-4) både problematiseras och diskuteras mer, barnen 

blir filmade och dokumenterade i deras vardag utan att egentligen kunna påverka processen.  

Syftet med dokumentationen är att synliggöra det pedagogiska arbetet för barn och pedagoger 

samt för föräldrar, ledningsansvariga och politiker. Det handlar inte om att enbart dokumentera 

barnens arbete utan också om att synliggöra pedagogernas (Pramling & Sheridan, 2006 s. 126). 

Barnens delaktighet i reflektionsarbetet är viktigt för deras inflytande i verksamheten. I 

förskolans läroplan står det att barns inflytande och delaktighet är viktiga delar av det dagliga 

arbetet i förskolan (Utbildningsdepartementet1998(2010), s. 13).  Pramling & Sheridan (2006, s. 

38) menar att det utifrån förskolans demokratiuppdrag att fostra demokratiska medborgare är 

viktigt att barnen redan i förskolan får vara med och påverka hur miljön och innehållet i 

verksamheten ska se ut. Vidare menar Pramling & Sheridan (2006, s. 39) att det är upp till 

pedagoger att skapa möjligheter för barnens lärande och samtidigt utgå från barnens sätt att tänka 

och förstå sin omvärld. Lindgren & Sparrman (2003, s. 68) tar upp problematiken med den 

tekniska utrustning som idag finns att tillgå när man ägnar sig åt dokumentation i relation till 

barnens integritet. De ställer sig frågande till huruvida dokumentationen tar ifrån barnen tid till fri 

lek när vi ständigt filmar och dokumenterar barnens aktiviteter. En jämförelse mellan forskares 

dokumentation och pedagogers dokumentation används som exempel för att problematisera 

detta. 
Det barn som filmas är lätta att identifiera, de erbjuds ingen anonymitet och har små möjligheter 

att tacka nej till deltagande. Situationen försvåras för alla inblandade eftersom förskollärarna 

förväntas erbjuda barn omsorg samtidigt som de analyserar och utvärderar deras beteenden. Ett 

barnperspektiv blir i dessa sammanhang sammanlänkat med synliggörande som blir en ny norm 

för verksamheten (Lindgren & Sparrman, 2003, s. 68). 

 

Ovanstående citat måste ses i relation till hur forskare oftast hanterar dokumentation. Där 

finns ofta ett stort krav på anonymitet och dokumentationen visas inte för föräldrar, barn och 

politiker (Lindgren & Sparrman, 2003, s. 68). Det finns alltså anledning att fundera över vilka 

etiska ställningstaganden som tas när pedagoger dagligen filmar, fotar och dokumenterar barnen i 

deras vardag.    
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4.2 Teoretiska perspektiv 

När vi arbetar med vår studie gör vi det med utgångspunkt från ett fenomenologiskt 

perspektiv. Vi kommer också utgå från ett sociokulturellt perspektiv på lärande, ett lärande där vi 

lär oss i samspel med andra människor. Det sociokulturella perspektivet beskrivs utifrån Lev S. 

Vygotskijs teorier om lärande och utveckling. Att arbeta med pedagogisk dokumentation innebär 

att man tillsammans med barnen dokumenterar barnens och sin egen lärprocess. Det är i 

interaktion med barnen som den pedagogiska dokumentationen äger rum. 

4.2.1  Fenomenologi 

Fenomenologin är det teoretiska perspektivet som ligger till grund för denna forskningsstudie. 

Det startade som en filosofi vilken grundades kring 1900-talet. Det började som ett ämne inom 

medvetandet och upplevelsen och utvecklades sedan till att även innefatta människans kropp och 

handlande och den mänskliga livsvärlden (Kvale & Brinkmann, 2011, s. 41). 

Människan anpassar sig till den värld den lever i. Vi får redan från början av livet 

föreställningar om ting och människor och vi ger omdömen utifrån vad vi ser, utifrån det vi anser 

oss se. Vi åskådar världen från flera håll. Genom hörseln, känseln och synen får vi olika intryck 

och erfar världen genom hela livet (Husserl, 1913, s. 107). Detta menar Husserl (1913) är 

oundvikligt, vi gör det utan medvetenhet från våra tankar och känslor eller utan viljan att 

egentligen göra det, det sker på ett omedvetet plan. Det finns med oss hela tiden. På både nya 

och gamla platser skapar vi oss en egen mening kring de objekt som där finns närvarande. På 

samma sätt gör vi oss en bild av de människor vi träffar, de är en del av vår verklighet, av vår 

egen värld, och på så sätt är dessa människor och ting med i den skapelse vi själva gör oss under 

livets gång (Husserl, 1913, s. 107). Vidare menar Husserl (1913, s. 108) att vi på ett medvetet sätt 

kan försöka få en förståelse och en mening med det upplevda, med ting och människor, men att 

vi aldrig kommer att kunna komma till ett svar.  

”Den obestämda omgivningen är för övrigt oändlig. En dimhöljd och aldrig fullt bestämbar horisont finns med 

nödvändighet där” (Husserl, 1913, s. 108). 

Det är nödvändigt att inte veta, att inte fullt ut kunna ta reda på varför och hur världen är som 

den är (ibid). Men inom fenomenologin är det fokus på just medvetandet och alla dess 

upplevelser. För att förstå det menar Husserl (1913, s. 53) att vi måste tänka bort de tankevanor 

vi har med oss och börja om, alltså radera de filosofier vi tagit till oss och skapa nya. Det gör 

fenomenologin till något väldigt svårt att tillägna sig. Att förstå problematiken och förhållandet 

till andra vetenskaper, att kunna se bortom sina gamla upplevelser och inställningar och istället 

kunna ta till sig det som står framför ens ögon, det är vad fenomenologin handlar om, om 

medvetandet. 

I kvalitativa studier utgår fenomenologin från människors egna uppfattningar om omvärlden 

utifrån sociala fenomen. Det är alltså personens perspektiv utifrån sina egna erfarenheter som är 
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av vikt att lyfta och förstå. Fokus ligger på innebörden i personers egen livsvärld och hur de 

utifrån det blir förstådda. Meningen är att beskriva snarare än att förklara eller analysera 

utsagorna och det blir därmed av stor vikt att som forskare med en fenomenologisk 

utgångspunkt vara lyssnande och lyhörd (Kvale & Brinkmann, 2011, s. 41).  

4.2.2 Sociokulturellt perspektiv på lärande 

Vi föds med vissa biologiska egenskaper som lägger grunden för hur vi reagerar i olika 

situationer. All utveckling och lärande måste dock ses mot bakgrund till den sociala miljö vi lever 

i. Det går inte att bortse från miljö och sociala erfarenheter när vi ska beskriva hur vi lär oss och 

utvecklas. Våra erfarenheter är det som uppfostrar oss, all utveckling och lärande har en social 

karaktär (Lindqvist, 1999, s. 19). I ett undervisningsperspektiv kan man se läraren som 

organisatör av den sociala miljön som eleven befinner sig i, det är genom att förändra den sociala 

miljön som eleven kan tillägna sig ny kunskap och utvecklas (ibid. s. 23). Det är de sociala 

faktorerna i motsats till de biologiska som har stor betydelse för hur vi väljer att se på lärande 

(ibid. s. 25). 

 
 Ett utgångsantagande i ett sociokulturellt perspektiv på utveckling och lärande är, som 
framgått, att människor handlar inom ramen för praktiska och kulturella sammanhang och 
direkt eller indirekt i samspel med andra (Säljö, 2000, s. 105).    

 

Ovanstående citat kan tolkas enligt följande, vi kan i samspel med andra människor byta 

erfarenheter och ställa frågor om vår omvärld vilket gör att vi inte är begränsade till våra 

instinkter. Genom att diskutera och värdera konkreta handlingar lär vi oss något och nya idéer 

skapas som vi kan ha nytta av. Det sker ett lärande i interaktion med andra människor som 

ständigt pågår (Säljö, 2000, s. 34). Lärande utifrån ett sociokulturellt perspektiv bör betraktas som 

en aspekt av all mänsklig handling, i alla möten med människor. Där kommunikation äger rum 

finns det chans till lärande (ibid. s. 13).  Säljö (2000, s. 119) menar att kunskaper integreras i 

sociala praktiker, det går inte att förstå kunskapsutvecklingen hos en individ utan att titta på i 

vilket sammanhang det sker. Det går aldrig att bortse från de speciella normer eller olika 

kommunikativa regler som gäller i olika sociala praktiker om man ska tolka och förstå hur 

kunskapsbildning ser ut. Säljö (2000, s. 120) tar upp Vygotskijs begrepp utvecklingszon som är ett 

centralt begrepp i Vygotskijs tankar om lärande och utveckling. Det är först när individen får 

hjälp av någon annan som den kan nå sin potentiella utvecklingszon, det vill säga ett lärande som 

inte kan äga rum utan påverkan och hjälp av andra människor.  Säljö (2000, s. 14) menar att allt vi 

lär oss är beroende av olika kulturella omständigheter, kunskap skapas inte oberoende av vilka 

sociala eller kulturella kontexter vi befinner oss i. Det sociokulturella perspektivet definieras av att 

man intresserar sig för hur individer och grupper tillägnar sig kunskap. Individer och grupper 

utnyttjar fysiska och kognitiva resurser i sitt kunskapsbildande och samspelet mellan individer och 
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grupper är det som hamnar i fokus (ibid. s. 18). Säljö (2000, s. 19) pratar om den kollektiva 

kunskapen. En kunskap som är uppbyggd av dem kulturella redskap och verktyg som finns att 

tillgå för att beskriva och förstå vår omvärld. Det är den kultur som vi skapat tillsammans som 

ligger till grund för den kollektiva kunskapen som gett oss möjligheten att tolka och förstå 

omvärlden på ett sätt våra förfäder inte haft möjlighet att göra. 

4.2.3 Reflektion över de teoretiska perspektiven 

De teoretiska perspektiven är teoretiskt sätt motsägelsefulla. Fenomenologin utgår ifrån en 

medvetenhet kring en yttre påverkan och vikten av att tänka nytt, att inte låta sig påverkas av 

tidigare erfarenheter utan istället vara öppen för ett nytänkande. Det sociokulturella perspektivet 

på lärande utgår ifrån ett lärande i samspel med andra, ett lärande där interaktion är det centrala, 

ett lärande som också sker i relation till våra tidigare erfarenheter. I den kvalitativa 

forskningsintervjun är det av vikt för intervjuns kvalitet att intervjuaren har en medvetenhet om 

att denna påverkar resultatet av intervjusvaren genom dennas bemötande under intervjuns gång. 

Det är den intervjuades tankar, reflektioner och åsikter som ska framkomma under intervjun. Att 

kunna ha en öppenhet kring de svar man får och vara öppen för ett samtal i olika riktningar är 

ytterst viktigt för att intervjun ska bli så givande som möjligt för studien. I och med att vi valde 

intervju som metod fick det fenomenologiska perspektivet vara utgångspunkt för denna studie. 

Vi fick gå in i en roll som intervjuare där vi själva blev tvungna att tänka nytt. Med en 

medvetenhet kring vad det fenomenologiska perspektivet faktiskt innebar kunde vi också förstå 

hur vårt förhållningssätt påverkar intervjusvaren samt förstå vikten av att inta en roll som 

intervjuare med en öppenhet kring det material intervjuerna gav oss att senare arbeta vidare med. 

Under intervjuerna framkom att intervjupersonernas förhållningssätt gentemot barnen, 

förskollärarnas barnsyn, tydligt gick att koppla till det sociokulturella perspektivet. Begrepp som 

samspel och kollektivt lärande var återkommande under intervjuerna vilka även är centrala 

begrepp för det sociokulturella perspektivet på lärande. Vi ansåg det viktigt för studien att lyfta 

den generella barnsyn som framkom under intervjuerna då detta även är av vikt för hur den 

pedagogiska dokumentationen utformas. Den på förskolan rådande barn- och kunskapssynen är 

något som ska framgå genom den pedagogiska dokumentationen och därför blev det en 

självklarhet för oss att de båda teoretiska perspektiven som vi valde var relevanta för denna 

studie. 
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5 Metod 

Under metoddelen kommer vi att beskriva de metoder som ligger till grund för vår studie och 

hur vi har gått tillväga för att samla in de data som vi behövt för att kunna svara på de frågor som 

styrt vårt arbete. Vi kommer också diskutera och problematisera vårt metodval. 

5.1 Metod för datainsamling 

För datainsamling till den här studien har vi använt oss av intervju som metod, den som kallas 

för halvstrukturerad forskningsintervju. Halvstrukturerad intervju enligt Kvale & Brinkmann 

(2011, s. 43) innebär en tolkning av den intervjuades bild och beskrivning av ett fenomen. 

Meningen är inte att bedöma eller döma utsagorna, utan endast att beskriva den tolkning som 

görs utifrån den intervjuades utsaga (Kvale & Brinkmann, s. 39; Esaiasson, 2007, s. 286). För 

intervjuerna arbetade vi fram en intervjuguide som vi använde som mall för våra intervjuer. För 

att intervjun inte skulle likna en enkät som den intervjuade bara skulle kunna svara ja eller nej på, 

valde vi några teman att utgå ifrån som också lämnade utrymme för att ställa följdfrågor. Detta 

menar Esaiasson (2007, s. 264-266) är av vikt när man utformar en intervjuguide, det är viktigt att 

intervjun betraktas som ett samtal för att kunna fånga upp saker som är av intresse utan att de 

nödvändigtvis varit frågor som funnits nedskrivna på förhand. En professionell intervju bör te sig 

som ett vardagligt samtal och innehålla ett tydligt syfte (Kvale & Brinkmann, s. 39; Esaiasson, 

2007 s. 283; Bryman, 2011, s. 88).  

Då syftet med denna studie är att genom intervjuer få fyra förskollärares utsagor kring synen 

på deras arbete med pedagogisk dokumentation och därefter tolka dessa, blev vi också tvungna 

att träda in i den profession som hör därtill. Att inte värdera det som sägs, utan att istället bara 

beskriva den intervjuades tolkningar och ha förståelse för att intervjun kan ta oväntade riktningar 

är viktigt att tänka på. Bryman (2002, s. 105) kallar metoden för kvalitativa intervjuer. Esaiasson 

(2007, s. 18) menar också att det är viktigt att innan man genomför intervjun sätta sig väl in i 

tidigare forskning för att skapa sig en god förförståelse inom ämnet. Som intervjuare ska man 

fundera över vad intervjuerna kommer att tillföra den egna studien och efterarbetet bör ske i 

form av analyser där utfallet ställs mot de inhämtade kunskaper och förförståelse man innan 

skaffat sig inom ämnet. 

5.2 Urval  

Vi valde att intervjua fyra förskollärare från två förskolor belägna i olika delar av en stad i 

mellansverige. En av förskolorna ligger centralt och profilerar sig som en förskola som ligger i 

framkant i kommunen när det handlar om arbete med pedagogisk dokumentation. I arbetet med 

att hitta lämpliga förskolor att besöka tyckte vi det var intressant att välja en förkola som aktivt 
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marknadsför sitt arbete med pedagogisk dokumentation. Den andra förskolan ligger i en förort 

till staden. Utifrån ett läroplansperspektiv är uppdraget med pedagogisk dokumentation 

detsamma och vi tyckte därför att det var intressant att välja en förskola med aktivt fokus på 

pedagogisk dokumentation och en förskola som inte profilerar sig på samma sätt. Valet att 

intervjua två förskollärare på samma förskola var för att kunna ställa deras utsagor mot varandra 

och se om det som framkom endast återspeglade individuella åsikter eller om det kunde säga 

något om förskolans attityd till fenomenet pedagogisk dokumentation.  

För att få kontakt med förskollärare mailade vi förskolechefer i olika upptagningsområden och 

därefter valde vi ut två förskolor som var intresserade av att representera ett varsitt område i vår 

studie. Det var ett aktivt val att välja två förskolor i olika områden för att eventuellt kunna hitta 

intressanta skillnader dem emellan. 

5.3 Genomförande 

I vår studie har vi utgått ifrån en intervjuguide med innehållande teman, underteman och 

intervjufrågor som utformats utifrån studiens syfte (se bilaga 1). Vi försökte utforma korta och 

enkla frågor för att ge utrymme för ett bra samtal. Under intervjuns gång kunde vi också ställa de 

följdfrågor som vi ansåg relevanta vilket Kvale & Brinkmann (2011, s. 150) menar är en förmåga 

som intervjuaren ska besitta för att kunna plocka ut relevanta delar från intervjun. Detta får 

intervjuaren genom att vara väl påläst inom ämnet och genom att känna till olika intervjutekniker 

(ibid). Vi spelade in intervjuerna auditivt för att på ett enkelt sätt kunna gå tillbaka och lyssna på 

vad som sades och därmed kunna göra korrekta transkriberingar. Detta är enligt Kvale & 

Brinkmann (2011, s. 43) en vanlig metod inom forskningsintervjun för att förenkla efterarbetet 

för den kommande analysen. Vi avsatte en timme för varje intervju och de intervjuade fick 

bestämma var intervjun skulle äga rum, detta för att de intervjuade skulle känna sig bekväma i 

situationen. 

5.4 Etiska aspekter 

Nedan har vi beskrivit de etiska aspekter som vi diskuterat och förhållit oss till i vår studie. 

Det är av stor vikt att intervjuaren följer de etiska regler som följer med metodvalet. Kvale och 

Brinkmann (2011, s. 84) berör fyra områden vilka ska beaktas vid en intervjuundersökning. Dessa 

stärker även Vetenskapsrådets (2002) Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig 

forskning. De aspekter eller krav som beskrivs är informationskravet, samtyckes/frivillighetskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vid en intervju måste alla inblandade få veta syftet 

och att de när som helst under studiens gång har rätt att avbryta sin medverkan. Detta är det så 

kallade informationskravet. För att verkligen starta ett intresse hos den intervjuade är det viktigt 

att intervjuaren under förarbetet ger mycket information kring studien och dess syfte. Det är 

alltså viktigt att vi lägger tid och arbete på att informera och förklara syftet med forskningen samt 
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vem eller vilka som kommer att få ta del av intervjun eller annat material (Kvale & Brinkmann, 

2011, s. 87). 

Samtyckes/frivillighetskravet betyder att deltagarna själva får bestämma om de vill vara 

medverkande i projektet eller inte. Ingen är tvungen att vara med, intervjuaren kan bara försöka 

öka intresset för studien hos dem så att viljan att medverka finns där och visa respekt för den 

intervjuade om denna på något sätt uttrycker att den inte vill att man använder något av det 

insamlade materialet man fått fram under intervjun (Esaiasson, 2007, s. 257). Det gäller här att ge 

den information som den intervjuade behöver för att ta ställning till sitt deltagande. Samtidigt bör 

man inte ge så mycket information om undersökningens syfte att det påverkar intervjuns utfall på 

något sätt. 

Nyttjandekravet står för att det insamlade stoffet endast får användas till vad det är ämnat för. 

Intervjun får inte användas i något annat syfte än det i forskningsstudien.  

Konfidentialitetskravet är det fjärde och sista kravet som intervjuaren måste ta hänsyn till. Alla 

personuppgifter behandlas konfidentiellt och i vår studie har vi valt att radera inspelningar efter 

analys. Vi har också kodat de personer som deltagit i studien vid publicering.  

Intervjuforskning genomsyras av etiska frågor. Det den intervjuade säger kommer sedan att 

användas till forskning och det är därför av stor vikt att intervjuaren lyckas skapa en atmosfär 

som gör att den intervjuade vågar uttrycka vad den känner och tycker. Detta kräver en fin 

balansgång mellan intervjuarens intresse av att komma åt värdefull kunskap och etisk respekt för 

intervjupersonens integritet (Kvale & Brinkmann, 2011, s. 87). I vår studie har vi informerat 

muntligt på plats och via mejl på förhand om studiens syfte och vilka krav vi har på 

konfidentialitet. Vi har även frågat om de inblandade vill ha tillgång till det vi har skrivit när 

studien är klar innan vi valt att lämna in den slutgiltiga versionen av arbetet. Det handlade inte 

om att vi eventuellt skulle ändra något utan att vi ville visa på öppenhet med vår studie.  

5.5 Reflektion över metod 

5.5.1 Kvalitativ forskningsstudie  

Vid forskning är det viktigt att använda sig av den forskningsmetod som lämpar sig bäst för 

studiens syfte (Carlström & Carlström Hagman, 2006, s. 124). Då syftet med denna studie är att 

beskriva förskollärarnas syn på sitt arbete med pedagogisk dokumentation är samtalet viktigt för 

att få fram en så tydlig bild som möjligt. För att vidare studera förskollärarnas arbete hade 

observation av hur de faktiskt arbetar varit ett bra val. Vid genomgång av metodvalet diskuterade 

vi också enkät som eventuell metod. Svårigheten med en enkät är att man får färdiga svar som 

inte lämnar utrymme för följdfrågor eller ytterligare förklaringar. Att intervjua förskollärare var 

därför det metodval som lämpade sig bäst för vårt syfte. Intervjuer där det är den intervjuades 

berättelse som står i fokus går under benämningen kvalitativ forskningsstudie. Människan är då i 
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fokus och forskaren är öppen gentemot den berättelse som den intervjuade ger av sina 

erfarenheter och upplevelser av ett fenomen. Här vill man lyfta den variation och de nyanser som 

framkommer under intervjuerna (Carlström & Carlström Hagman, 2006, s. 125). Men Carlström 

och Carlström Hagman (2006, s. 87) tar även upp den kunskaps- och lärandesyn som ligger till 

grund för en studie och menar att även den spelar in på det val man gör av forskningsmetod. Då 

denna studie utgår ifrån den sociokulturella synen på lärande och kunskap med fenomenologin 

som teoretiskt ramverk, anser vi den kvalitativa intervjumetoden vara den metod som är bäst 

lämpad för vår studie. Det är de intervjuade förskollärarnas berättelse om sitt arbete med 

pedagogisk dokumentation som vi undersöker. Hur upplever de sitt arbete med fenomenet 

pedagogisk dokumentation? Intervju som metod ger en större möjlighet att ställa följdfrågor och 

komma in på djupet och samtalet är därför viktigt för att förstå och på ett rättvist sätt tolka deras 

upplevelser. I enlighet med Carlström & Carlström Hagman (2006, s. 88) menar Kvale & 

Brinkmann (2011, s. 39) att det i den kvalitativa forskningen är just den intervjuades eget 

perspektiv man vill åt. Denna ger sina egna tolkningar av fenomenet och forskaren beskriver 

sedan den intervjuades utsagor. Kvale & Brinkmann (2006, s. 43-44) lyfter vidare olika aspekter 

inom den kvalitativa forskningsintervjun som de menar att forskaren ska ha kunskap och 

förståelse kring för att kunna benämna intervjun med begreppet kvalitativ forskningsintervju. De 

lyfter begrepp som livsvärld, mening, det specifika, fokusering och mångtydighet där de alltså 

menar att dessa, bland andra, är grunden för den kvalitativa forskningsintervjun. Kvale och 

Brinkmann (2011, s. 41) menar att en intervju med fenomenologisk utgångspunkt handlar om att 

beskriva den intervjuades livsvärld. Anledningen till att vi spelade in intervjun var för att klargöra 

berättelserna så korrekt som möjligt. Detta var alltså en anledning till varför vi valde intervjuer 

och inte till exempel enkät som metod. En intervjuguide är inte en enkät utan ett hjälpmedel som 

styr samtalet (Esaiasson, 2007, s. 264-266).  

I valet att använda oss av endast intervjuer kan vi inte tolka empirin som en absolut sanning, 

det är ingen bild av verkligheten vi ger utan en tolkning av de intervjuades syn på det arbete de 

bedriver. Med intervju som enskild metod kommer värderingar, synsätt och normer fram som ett 

resultat av samtalet med pedagogerna. Vi ställer oss inte kritiska till metoden som sådan men det 

ligger en svårighet i att hänvisa endast till tolkningar av utsagor, vi kan inte med säkerhet veta om 

utsagorna representerar den intervjuades eller exempelvis en normativ uppfattning av fenomenet. 

Det finns med det sagt vissa begränsningar av vilka slutsatser vi kan dra av studien som vi tycker 

är viktiga att poängtera och som vi också försökt ta hänsyn till. 

5.5.2 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet som begrepp syftar till tillförlitligheten på en studie medan validitet syftar till 

studiens giltighet. I en kvalitativ studie flätas dessa två begrepp dock ihop och kan vara svåra att 

skilja på (Patel & Davidson, 2011, s. 103). Reliabiliteten menar Patel & Davidson (2011, s. 106) 

skiljer sig något åt i en kvalitativ metod från en studie med en kvantitativ metod. I en intervju är 
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det en tolkning av den intervjuades syn på ett fenomen som söks, men svaren kan bli olika 

beroende på det tillfälle som intervjun genomförs. Samma person kan alltså ge olika svar och 

intervjun få helt olika tolkningar vid en annan tidpunkt. Nya insikter om ett fenomen och nya 

lärdomar kan påverka svaren om man skulle genomföra studien vid ett annat tillfälle. Patel & 

Davidson (2011, s. 106) menar att det inte behöver innebära låg reliabilitet för en kvalitativ studie, 

utan att det är just det specifika undersökningstillfället som ligger till grund för analysen av de 

intervjuades utsagor. Även Kvale och Brinkmann (2011, s. 263) menar att reliabiliteten bör ställas 

i relation till det tillfälle som intervjun genomförs och att detta även är av vikt att diskutera i 

resultatet av studien. Förståelse för att utfallet hade kunnat bli ett annat om intervjun genomförts 

vid ett annat tillfälle menar de är av vikt för undersökningen, alltså att ha förståelse för 

reliabilitetens relevans. 

Validiteten får dock en vidare mening enligt Patel & Davidson (2011, s. 106). Den är viktig 

inte bara ur ett metodperspektiv utan bör genomsyra hela processen i studien. Det handlar om att 

vi måste göra en trovärdig tolkning av de intervjuer vi gjort och att kunna dra slutsatser av de 

data vi samlat in. Validiteten ligger således i att kunna argumentera för de tolkningar vi har gjort 

av den intervjuades livsvärld (ibid.). Vidare menar Patel & Davidson (2011, s. 109) att tydliga 

beskrivningar av hela processen i en kvalitativ studie är avgörande för studiens validitet. Kvale & 

Brinkmann (2011, s. 267) pekar också på vikten av validitet som något som ska genomsyra hela 

forskningsprocessen, alltså inte bara slutprodukten. Kvalitén på intervjuerna ses enligt dem också 

som en del av validiteten. 

Vi valde att utföra testintervjuer innan vi gjorde de riktiga intervjuerna. Detta för att få en så 

tydlig intervjuguide som möjligt och för att kunna säkerhetsställa att frågorna täcker in det vi vill 

få ut av studien. Precis som Patel & Davidson (2011, s. 108) påpekar använde vi oss av ett 

teoretiskt ramverk som vi utfört våra analyser utifrån. Vi har genomgående i denna studie försökt 

se till att delarna hänger ihop med helheten med hjälp av denna teoretiska grund. 

Forskningsfrågorna har därför fått vara grunden i de analyser vi genomfört av utfallen i 

intervjuerna. 

Valet att göra en kvalitativ studie har varit för att fördjupa oss i hur pedagogisk dokumentation 

beskrivs av förskollärare. Däremot är denna metod endast ett nedslag i de intervjuades verklighet 

och kan inte representera något mer än just deras utsagor (ibid. s. 19). För att komma närmare 

sanningen av hur förskollärarna faktiskt arbetar med pedagogisk dokumentation hade även 

observationer varit nödvändiga.  
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6 Resultat & Analys 

I analysdelen kommer centrala delar från de fyra intervjuerna att redovisas. Alla intervjuer gjordes 

med en förskollärare i taget. R1 (respondent 1) är den förskollärare som intervjuades först och R4 

sist. Däremot har vi valt att redovisa R1 och R2, som är förskollärare från samma förskola, 

tillsammans samt R3 och R4 tillsammans och därefter göra analyserna utifrån områdena var för 

sig. Intervju 1 och 2 är två intervjuer gjorda på förskollärare på en förskola som profilerar sig med 

att aktivt arbeta med pedagogisk dokumentation. Intervju 3 och 4 är två intervjuer gjorda på 

förskollärare som arbetar på en förskola där man inte profilerar sig på samma sätt. Här redovisas 

citat och tolkningar som är relevanta i relation till studiens forskningsfrågor. Därefter följer en 

diskussion kring analysen för båda områdena var för sig, samt i relation till varandra. 

 

6.1 Analys av område 1 

Studiens forskningsfråga 1: 

Vad menar förskollärare att pedagogisk dokumentation är? 

Intervju 1 
R1: Man dokumenterar barnens utveckling och lärande, hela processen. Det är det som är 

skillnaden mot bara vanlig dokumentation. 

Intervju 2 
R2: Det är att dokumentera lärprocesser. Jag kommer säga lärprocesser hundra gånger. För mig är 

det att dokumentera lärprocesser. Förr, då satt man ju med portfolion och det var färdiga mallar 

och nu är det liksom att vi dokumenterar och jobbar med… från A till B, och i portfolion satte 

man in B i pärmen och nu är det liksom lärandet som är i fokus och inte resultatet, strategierna till 

det, och det är ju det som är roligt att se. 

 

R1 och R2 nämner båda processen i sina definitioner av pedagogisk dokumentation. De lyfter 

barnens lärandeutveckling och medvetenheten om processen från A till B, som R2 uttrycker det, 

som centralt för det som ska synliggöras. Detta stämmer överens med det Lenz Taguchi (2008, s. 

33) säger om pedagogisk dokumentation, som menar att det just lärprocesserna som ska vara i 

fokus i den pedagogiska dokumentationen. R1 säger att det är processen som gör att 

dokumentationen blir pedagogisk. Detta är dock inte vad forskning definierar som pedagogisk 

dokumentation. Forskningen lyfter istället reflektioner kring det dokumenterade som det som gör 

dokumentationen pedagogisk (Palmer, 2012, s. 16). R2 lyfter också resultatet kontra lärandet som 

process och säger här att det idag är fokus på att lärandet går framåt, inte på resultat, som det var 

förr. Lärprocess är också ett återkommande begrepp under intervjuerna.  

 

Studiens forskningsfråga 2: 
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Vad menar förskollärare att pedagogisk dokumentation används till? 

Intervju 1 
R1: Vi tittar mycket på vad barnen är intresserade av och utgår från det. Men det är svårt att veta 

vad som ska dokumenteras men vi väljer ofta ett slags fokus, t.ex. matematik. Vi pratar ofta med 

varandra vi som jobbar och bestämmer utifrån det samtidigt som vi reflekterar över vad gruppen 

är intresserade av just nu. (Visar en pärm med dokumentation). Dom får ta hem det, så… så här 

ser det ut, så det visar processen och hur vi gjort och det här får dom ta hem och visa och prata 

om och berätta för föräldrarna vad dom har gjort. Så det synliggör ju även för föräldrarna det här. 

Vad är det vi har gjort under terminen… Det här får dom sen behålla som minne så att dom kan 

titta tillbaka och minnas och sen kanske man vill bygga vidare på det till nästa termin […] Men det 

är ju för att dokumentera barnens utveckling. Dom lär sig ju jättemycket i det här kollektiva 

lärandet, det är så mycket, just det här med samarbete, att kommunicera med varandra och att 

delge idéer och det här med kompetenser och visa deras förmågor och att om ett barn vet 

någonting mer och den andra undrar, då kan den berätta och lära ut liksom. Dom delger ju till 

varandra. Sen använder vi den också för föräldrarna. Föräldrarna får se dom på utvecklingssamtal, 

då visar vi upp det. Pedagogisk dokumentation är väldigt bra att visa för föräldrarna. Vad är det vi 

gör varje dag eller när vi har projekt eller planerad verksamhet? 

Intervju 2 
R2: Vi valde ett fokusområde som alla på förskolan jobbar med […] Men sen kollade vi vad 

barnen var intresserade av […] Och det är ju sånt man måste lära sig, att kolla 

observationsprotokoll och man måste tjuvlyssna lite och så vad det är dom pratar om och så. Sen 

hör man barnen under vägen att dom lär sig saker och det är ju jätteroligt. Sen sparar vi all 

dokumentation och plockar sen ut det vi vill visa i en powerpoint. Så då brukar vi visa vårat 

projekt för föräldrarna och allting. Så i den här powerpointen så ska man ju se den här 

lärprocessen. Att dom började där nånstans och hamnade där. […] Det gäller ju att göra ett urval. 

Vi dokumenterar jättemycket men sen gäller det att plocka ur det som synliggör processen. […] 

Den används för att synliggöra lärprocesser både barnens och vårt arbete. Vi använder ju den i 

vårt kvalitetsarbete för att kvalitetssäkra förskolans verksamhet. Det skickas också till chefen för 

vård och bildning för just kvalitetsarbetet. 

 

R1 och R2 nämner här barnens intresse som utgångspunkt för vad de väljer att arbeta med för 

tema och lyfter även att de tillsammans i arbetslaget reflekterar över just barnens intressen.  

Pedagogernas tolkningar av barnens intressen är också grunden för arbetet, vilket även 

forskningen styrker genom Palmer (2012, s. 16). Palmer menar att det är genom den pedagogiska 

dokumentationen som barnens intressen synliggörs. R1 säger att det är mycket som 

dokumenteras men att allt inte synliggörs utåt. Utifrån dokumentationer kan pedagogerna välja att 

arbeta med det som verkar intressera barnen. Under hela projektarbetet dokumenteras barnen via 

bilder och R2 lyfter här hur viktigt det är att gå igenom det insamlade stoffet och endast välja ut 

det som visar på barnens lärprocesser. Det är detta som också ska dokumenteras för föräldrar, 

säger R2. Genom att synliggöra barnens lärprocesser genom bilder kan också barnen se sina egna 

och andras lärande. Det sociokulturella perspektivet på lärande lyfter just samspelen och 

interaktionen mellan människor som viktigt för lärandeutvecklingen vilket också R1 under 

intervjun säger är av vikt för deras pedagogik (Lindqvist, 1999, s. 19). R1 nämner det kollektiva 

lärandet och säger att barnen får många kompetenser därigenom, både samarbete, 

kommunikation, att delge varandra sina idéer och kompetenser på olika sätt. 

 

Studiens forskningsfråga 3: 



 26 

Vem menar förskollärare att pedagogisk dokumentation är till för? 

Intervju 1 
R1: Med äldre barn är det ju att dom är så ivriga ”Får jag se boken, har du blivit klar”, liksom, de är 

ju så ivriga, de vill ju så mycket. Sen säger dom ”Ta bild på mig”. Vi reflekterar tillsammans, vad 

var det som var roligt, vad var det som var tråkigt, vad vill ni göra nästa gång. Så det blir ju så på 

det viset. Sen läser vi ju upp deras saga och de blir så stolta att det är deras saga som vi läser upp. 

 

I: Är det alltid du som bestämmer att nu ska vi dokumentera det här eller kan de vara med och 

bestämma att ”jag vill att det här ska vara med och synas, jag vill visa det här för mina föräldrar”? 

 

R1: På det viset, ja alltså det beror på vad det är för dokumentation. Är det en vanlig 

dokumentation så kan jag göra det precis så […] i själva pedagogiska dokumentationen, alltså det 

är det här kollektiva. Det är viktigt att alla är med och utifrån just det jag hört, det jag har sett, 

utifrån det bestämmer jag och min kollega, vad är nästa steg, och då kan jag också fråga ”vad vill ni 

göra nästa gång” och då kan jag få förslag från barnen. Men det är ändå jag som bestämmer själva 

fokus i dokumentationen. Vad är det vi ska fokusera nästa gång?  

 

I: Vem är det som har störst nytta av den, tycker du? 

 

R1: […] när jag tänker efter, det är ganska mycket föräldrarna, så känner jag just nu. För barnet är 

det bara roligt att ha med sig det vi har gjort […] Sen för mig, jag ser så mycket och det arbetet jag 

gör med att dokumentera och ta bilder och så… När man har jobbat så mycket med nånting, och 

jag ser att dom är intresserade av nånting, så automatiskt säger min hjärna att nu spinner vi vidare 

på det här […] Men just nu så är det mest för föräldrarna, att de vet vad vi gör och vad är det vi 

har gjort. 

Intervju 2 
R2: Jag tänker att vi med hjälp av dokumentationen fångar upp vad barnen är intresserade av och 

på så sätt får en bättre verksamhet. Det är ju trist om jag som vuxen ska bestämma vad vi ska 

arbeta med istället för att utgå från barnen […] Jag tänker att dem är med hela tiden. Dom står 

ofta och pratar om processväggen, det är ju en process där dom hela tiden är med kan man säga 

[…] för barnen och för pedagogerna, men även för föräldrar […] vi erbjuder ju både barn och 

föräldrar att ta del av det men sen är inte föräldrarna lika delaktiga som vi vill. Dom tar ju del av 

det som visas på utvecklingssamtal och så vidare. Vi vill ju gärna att dom även tittar på våra 

processväggar men du vet hur det är, när dom kommer och hämtar vill dom snabbt hem och har 

ofta inte tid. 

 

I: Vem är det som bestämmer vad som ska upp på processväggen och vad som ska dokumenteras? 

 

R2: Ja, det är ju jag eller vi pedagoger som bestämmer. Där kan man ju tänka sig att vi kan bli 

bättre. Barnen borde få delta mer. Ja när jag tänker efter är det mer vi som bestämmer. 

 

R1 nämner först reflektionen och säger att pedagoger och barn tillsammans brukar reflektera 

över vad som var roligt, mindre roligt och vad de vill göra nästa gång. De reflekterar tillsammans 

kring den gångna aktiviteten för att pedagogerna ska kunna veta hur de ska lägga upp arbetet 

nästa gång. R1 pratar om en bok som barnen under en längre tid har arbetat med där de själva är 

med och bestämmer över bokens innehåll. Barnen vill att pedagogerna ska ta bilder när de arbetar 

med sina böcker. R1 nämner också barnens iver kring deras produkter som de gärna vill ska bli 

färdiga så snabbt som möjligt. R1 skiljer här också på dokumentation och pedagogisk 

dokumentation och säger att denna gärna dokumenterar barnens prestationer då de klarar något 

de tidigare inte klarat. Forskning visar en tydlighet kring fokus på dokumentation av lärprocesser, 

att det är vad som ska synliggöras genom den pedagogiska dokumentationen, inte färdiga 
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produkter (Svenning, 2011, s. 28). Sedan lyfter R1 även här det kollektiva lärandet och gör det i 

relation till den pedagogiska dokumentationen. R1 säger att barnen får vara med och påverka 

nästa steg i planeringen för verksamheten men att det är pedagogerna som väljer fokus i den 

pedagogiska dokumentationen. Det kollektiva lärandet är också centralt i det sociokulturella 

perspektivet på lärande (Lindqvist, 1999, s. 19). Förskolläraren svarar att föräldrarna är de som 

har mest nytta av dokumentationen. För barnen säger R1 att det kan vara roligt att ha med sig det 

till senare, att kunna gå tillbaka och titta på vad de gjort. Sedan lyfter R1 sin egen del av den 

pedagogiska dokumentationen som viktig för att synliggöra barnens intresse utåt. Förskolläraren 

nämner att det går på rutin numera. Enligt forskning är pedagogisk dokumentation till för flera 

inblandade än främst föräldrarna. Både föräldrar, barn och pedagoger ska genom denna kunna se 

barnens lärandeutveckling och se vart verksamheten befinner sig just nu (Bjervås, 2011, s. 20). 

R2 lyfter barn, föräldrars, pedagogers och verksamheten som viktiga mottagare av den 

pedagogiska dokumentationen och säger att den är ett sätt att synliggöra barnens intressen och att 

pedagogerna därigenom ges möjlighet att skapa en verksamhet som är utvecklande och rolig för 

barnen. Detta lyfter R2 som en styrka med ett sådant arbetssätt och vidare lyfts tidspressen som 

något negativt för föräldrarnas delaktighet, att de ofta vill hem och inte tar del av processväggarna 

inne på förskolan. Barnen pratar ofta om processväggarna och R1 säger att barnen är med under 

hela vägen från A till B. Däremot är det pedagogerna som väljer ut det stoff av dokumentationen 

som ska hamna på processväggen och bli synlig för barnen och att detta är något som de skulle 

kunna bli bättre på, att göra barnen mer delaktiga i val av bilder. Detta lyfter även Lindgren 

(2012, s. 3-4) som en viktig del av den pedagogiska dokumentationen. 

 

6.2 Analys av område 2 

Studiens forskningsfråga 1: 

Vad menar förskollärare att pedagogisk dokumentation är? 

Intervju 3 
R3: Jag tycker att det handlar om att visa upp vad vi jobbar med, både för barn och föräldrar […] 

det är ju en del av vårt uppdrag som också är tydligare i nya läroplanen men sen är det också ett 

bra verktyg för att visa barnen vad dom har lärt sig. Det blir också ett sätt att följa planeringen och 

kunna se vad nästa steg är. 

Intervju 4 
R4: För mig handlar det om att synliggöra lärprocesserna hos barnen men även att se vad jag som 

pedagog gör. Det är en process liksom.  

 

I: Hur menar du då? 

 

R4: Ja, jag tänker att det är en process där man hela tiden observerar och reflekterar över vad man 

gör och att man också gör barnen delaktiga. Det handlar om att visa barnen vad dom kan och 

fånga upp deras intressen för att både jag och dom ska utvecklas. 
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R3 säger att pedagogisk dokumentation är att synliggöra vad barnen gör i verksamheten och 

säger också att det är ett bra redskap för att synliggöra lärandet för barnen. Den pedagogiska 

dokumentationen beskriver R3 även som ett sätt att följa det som förskollärarna har planerat och 

se vad som bör bli nästa steg i arbetet med barnen. Forskning visar dock på lärprocesser som det 

som ska stå i fokus i den pedagogiska dokumentationen (Palmer, 2012, s. 16). 

R4 nämner synliggörandet av processer samt att observationer och reflektioner hör till 

dokumentationen, där kan man fånga upp barnens intressen. Barnens delaktighet är också viktig. 

R4 nämner också pedagogernas fördel kring detta arbete och säger att det kan synliggöra för dem 

själva vad de gör och därmed kan även de utvecklas. 

 

 

Studiens forskningsfråga 2: 

Vad menar förskollärare att pedagogisk dokumentation används till? 

Intervju 3 
R3: Vi har bestämt i arbetslaget vad vi ska fokusera på, ofta väljer vi ett tema som vi dokumenterar 

och utgår från det så... Vi har ju en pedagogisk planering som vi följer och sen jobbar vi med ett 

tema och då finns det ju mycket intressanta saker att dokumentera och visa barnen. Då kan dom 

också se vad dom har lärt sig. Vi försöker ju också titta på vad barnen kanske haft svårt med och 

visar den utvecklingen, då får ju barnen växa när dom ser att dom klarar av nått som varit svårt 

[…] Vi fotar mycket med digitalkamera men det är svårt att hinna med ibland. Sen får ju barnen 

sätta upp mycket av det dom skapar. Sen har vi vissa punkter som vi tittar på till utvecklingssamtal. 

Just här är det många barn med svenska som andraspråk så vi försöker lyfta just språket på våran 

avdelning […] Vi använder den för att visa upp vår verksamhet både för barn och för föräldrar. 

Sen är det bra att vi kan se vad som fungerat bra eller dåligt när vi ska planera vad vi ska göra sen. 

Intervju 4 
R4: Jag tycker att det är ett bra arbetsverktyg för att synliggöra barnens lärprocesser och även för 

att kunna utvärdera mitt eget arbete.  Det blir också ett sätt att försöka involvera barnen även om 

det är svårt. 

 

I: Hur menar du när du säger att det är svårt? 

 

R4: Jo men man får fånga upp deras intressen men det kan vara svårt att få tid för att prata med 

dom om det vi jobbar med annat än i samlingen, jag tycker det skulle vara bra att få mer tid att 

prata med barnen i mindre grupper kanske om vad vi arbetar med. 

 

 

R3 säger att det tema som arbetslaget valt att arbeta med får avgöra vad de ska dokumentera. 

En pedagogisk planering är vad de utgår ifrån i dokumentationen och R3 lyfter här att de kan se 

vad som har fungerat bra eller mindre bra, vilket är givande för förskollärarna i kommande 

planeringar. Genom bilder kan de synliggöra olika saker för barnen. Barnen kan där även få syn 

på sitt eget lärande, säger R3. Även Bjervås (2011, s. 20) menar att barnen kan få syn på sitt eget 

lärande genom pedagogisk dokumentation. Ett synliggörande som förskolläraren vill framställa 

genom pedagogisk dokumentation är barnens utveckling i något som de haft svårt för men sedan 

lär sig, detta på grund av att barnen växer av att se den utvecklingen hos sig själva. När barnen 

skapar något så dokumenteras det på förskolan genom att ställas ut på ett ställe där de syns. 
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Bjervås (2011, s. 19-20) menar att det är barns tankar, kunskapande och intressen som ska ligga 

som grund i den pedagogiska dokumentationen, inte barns enskilda resultat. Den kan också 

synliggöra verksamheten för föräldrarna, säger R3. Pedagogiska dokumentationen lyfter 

förskolläraren som ett redskap som kan användas vid utvecklingssamtal med föräldrarna, men då 

fokuserar de på vissa specifika områden som de vill synliggöra under samtalet. Det är även ett sätt 

att synliggöra det fokus de har på språkutvecklingen som också är väldigt centralt i arbetet på 

avdelningen.  

R4 nämner pedagogisk dokumentation som ett arbetsverktyg där de kan synliggöra barnens 

lärprocesser och även utvärdera sitt eget arbete som förskollärare. R4 säger också att man genom 

pedagogisk dokumentation kan få barnen delaktiga men säger att detta är svårt och önskar det 

fanns mer tid att avsätta för reflektion tillsammans med barnen. R4 nämner här ett viktigt 

begrepp vad gäller pedagogisk dokumentation, nämligen reflektion tillsammans med barnen 

Bjervås (2011, s. 19-20). 

 

 

Studiens forskningsfråga 3: 

Vem menar förskollärare att pedagogisk dokumentation är till för? 

Intervju 3 
R3: Det är ju för att visa upp verksamheten för barn och föräldrar men vi har ju också nytta av den 

i planeringsfasen. Men framförallt skulle jag säga att det nog är vi pedagoger som har nytta av den 

just när det gäller att veta vad vi ska göra härnäst eller om det finns barn med vissa svårigheter är 

det viktigt att dokumentera det så vi tillsammans kan jobba på ett bra sätt för att komma vidare 

och hitta strategier som fungerar. 

Intervju 4 
R4: Tyvärr får dom (barnen) mest titta på det som vi skapar men även det som vi visar upp för 

föräldrar på samtalen. Sen försöker jag prata mycket om det vi gjort under samlingar. Vi jobbar 

mycket med att återkoppla just i samlingar faktiskt […]  

 

I: Vem tycker du har störst nytta av dokumentationen? 

 

R4: Det är svårt att säga, just här som jag sa kanske det är mest dom familjer som har barn med 

vissa svårigheter som har nytta av att vi kanske mer noggrant följer upp. Föräldrar vill ju gärna veta 

hur det går för barnen så egentligen kanske man kan säga att föräldrarna har störst nytta av den, 

och sen har ju vi nytta av att vi dokumenterar vissa teman noggrant så vi kan se vad som fungerat 

bra eller dåligt. Det är viktigt att vi som pedagoger också får utvecklas och då måste vi ju få syn på 

hur vi arbetar. 

 

 

 

Här lyfter R3 återigen den pedagogiska planeringen som viktig för förskollärarna då de ska 

göra vidare planeringar för verksamheten. Förskolläraren säger att olika problemområden hos 

barnen ska dokumenteras för att de ska kunna hjälpa dem på ett bra sätt. Att visa verksamheten 

utåt för barn och föräldrar är ett användningsområde för den pedagogiska dokumentationen, 

säger förskolläraren (Lenz Taguchi, 2008, s. 34). R4 säger att barnen får ta del av 

dokumentationen som de skapat samt genom det som förskolläraren tar upp på samlingar 
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tillsammans med barnen. Reflektioner kring den pedagogiska dokumentationen är något som ska 

fortgå kontinuerligt genom bland annat reflektioner tillsammans med barnen (Palmer, 2012, s. 

16). R4 nämner föräldrar som de som har störst nytta av den pedagogiska dokumentationen samt 

att pedagogerna kan utvärdera vad som fungerat bra eller dåligt. R4 säger också att det är viktigt 

att få syn på hur förskollärarna arbetar för att kunna utvecklas. 

 

6.3 Diskussion 

I diskussionen har vi skiljt på områdena genom att kalla dem för område 1 samt område 2. 

Varje forskningsfråga diskuteras utifrån analysen. Område 1 representerar här två intervjuer 

gjorda på förskollärare som arbetar i den centrala delen av staden. Område 2 representerar två 

intervjuer gjorda på förskollärare som arbetar i en förort till staden. I konklusionen kommer vi ta 

upp eventuella skillnader och likheter mellan de två områdena och förskollärarnas utsagor. 

 

6.3.1 Forskningsfråga 1   

Vad menar förskollärare att pedagogisk dokumentation är? 

 

Område 1 

Forskningen visar på en stor skillnad mellan dokumentation och pedagogisk dokumentation. 

Då den ena förskolläraren gör skillnad dem emellan, säger denna att det som gör att 

dokumentationen blir pedagogisk huvudsakligen handlar om att lärprocessen synliggörs. 

Forskningen säger dock att det är reflektionen som gör dess skillnad (Palmer, 2012, s. 16). 

Lärprocessen är i fokus, men reflektionen är vad som synliggör lärprocessen, vilket förskolläraren 

inte lyfter i sin definition. Detta är en viktig skillnad mellan det forskning menar gör 

dokumentationen pedagogisk och hur förskollärarna i område 1 definierar det. Svenning (2011, s. 

28) och Palmer (2012, s. 16) menar att både pedagogers och barns processer förs framåt då det 

sker dialoger och reflektioner kring det dokumenterade men än viktigare att det är genom 

inflytandet som man kommer åt detta. De båda förskollärarna återkommer flera gånger under 

intervjuerna till att barnens intresse är av vikt för lärandet och för att den dagliga verksamheten 

ska bli lärorik och rolig för barnen. Det är också ett av de uppdrag som förskollärare har utifrån 

förskolans läroplan. Där lyfts barnens intressen och inflytande fram som viktig för verksamheten 

för att barnen ska få en lärorik förskolemiljö (Utbildningsdepartementet, 1998(2010), s. 14). Den 

reflektion som ska ske kontinuerligt i och med detta arbetssätt, är vad som gör dokumentationen 

pedagogisk och Svenning (2011, s. 28) pekar på vikten av att det sker både mellan vuxna samt 

mellan vuxna och barn. Hon menar vidare att det är dialogen som möjliggör detta. Förskollärarna 

lyfter processen som central i sina definitioner av pedagogisk dokumentation men ingen av dem 
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lyfter just reflektionen här. Detta är en intressant tolkning som gjorts av de två första 

intervjuerna. Både under intervjun med R1 och R2 nämns begrepp som enligt forskningen är 

centrala för pedagogisk dokumentation, i just definitionen av detsamma, vilket kan tyckas peka på 

en slags medvetenhet hos förskollärarna om vad pedagogisk dokumentation är och kan användas 

till som verktyg, men ingen lyfter det som forskningen säger faktiskt gör dokumentationen 

pedagogisk, nämligen reflektionen. Det är viktigt att så många som möjligt, både barn och vuxna, 

får möjlighet att uttrycka sig för att det ska kunna ske så många tolkningar som möjligt i 

verksamheten. Det är utvecklande för en pedagogisk verksamhet och för barnens lärande, menar 

Svenning (2011, s. 28). Genom reflektioner kring den pedagogiska dokumentationen kan 

förskollärare göra tolkningar av det de ser och hör (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2007, s. 

132). Förskollärarna lyfter här processarbetet och definierar pedagogisk dokumentation som ett 

synliggörande av denna process. Det sker ett lärande och en utveckling i denna process vilket 

man vill lyfta med dokumentationen. I förskolans pedagogiska verksamhet går pedagoger och 

barn in i ett lärande tillsammans. Genom att dokumentera och tillsammans reflektera kring det 

som dokumenteras synliggörs dessa lärprocesser. Här kan vuxna lyfta barnens tankar och 

intressen, lära sig något om barnen och hur de tänker och därigenom få en naturlig fortsättning 

på arbetet för barnens utveckling (Bjervås, 2011, s. 20; Lenz Taguchi, 2008, s. 33-35). Ett arbete 

med fokus på processen från A till B gör enligt Wehner-Godée (2010, s. 48) att förskollärare blir 

medvetna och delaktiga i barnens utveckling och synliggör var barnet befinner sig just nu i 

utvecklingen. Genom reflektioner och dialoger, genom det inflytande som barn har rätt till, 

utvecklas både barn och förskollärare framåt (Svenning, 2011, s. 28; Palmer, 2012, s. 16). Det ger 

en mening med de val som görs, vilket Pramling Samuelsson & Sheridan (2007, s. 132) lyfter som 

avgörande för lärandeutvecklingen. 

Som framgår av analysen finns det stora likheter mellan de båda förskollärarnas utsagor. Det 

finns en variation av beskrivningarna men i det stora hela är det samma åsikter och beskrivningar 

som träder fram. 

Område 2 

Begreppet pedagogisk dokumentation definieras av den ena förskolläraren som ett sätt att 

synliggöra vad de gör tillsammans med barnen. Tolkningen utifrån det är att visa vad de gör i 

nuet, att på olika sätt synliggöra de aktiviteter de gör med barnen just nu. En tanke som 

uppkommer är om det sker reflektioner kring aktiviteterna med barnen eller inte? Då forskningen 

är rådande överens om att det är i just reflektionerna som barnen får syn på sin utveckling och 

sitt lärande krävs också reflektioner kring det dokumenterade, inte bara ett synliggörande. Om 

förskolläraren på olika sätt reflekterar under hela arbetsprocessen skulle det enligt forskningen 

innebära att barnen får syn på sin lärprocess. Det är alltså av största vikt att dessa reflektioner 

sker under hela processen för att det inte endast ska bli ett uppvisande av en produkt. En av 

förskollärarna pekar på produkten, det vill säga färdiga saker som barnen skapat, som ett sätt att 

visa upp vad de har gjort för både barnen själva och föräldrar. Synliggörandet för föräldrar 
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handlar dock även den om att lyfta de lärprocesser barnen befinner sig i, inte att visa upp 

produkter (Lenz Taguchi, 2008, s. 34; Bjervås, 2011, s. 19-20). Den andra förskolläraren 

definierar pedagogisk dokumentation som en process och nämner observation och reflektion 

som tillhörande detta arbetssätt, att det är bra för både barnens och förskollärarnas utveckling. 

Förskolans läroplan nämner den pedagogiska dokumentationen som verktyg för att vidare föra 

kvalitetsarbetet framåt på förskolan (Utbildningsdepartementet, 1998(2010), s. 14). Lenz Taguchi 

(2008, s. 34) samt Bjervås (2011, s. 19-20) menar att pedagogisk dokumentation är att synliggöra 

barns lärprocesser och att detta ska göras genom att både i grupp och enskilt följa upp och 

utvärdera det som dokumenteras. Det är inte barns prestationer som ska dokumenteras, utan 

barnens tankar, intressen och kunskapande i en process. För att det ska bli ett pedagogiskt arbete 

av dokumentationen måste just reflektionen få plats och även analyser av denna är viktig (ibid.). 

Förskolläraren tycker att pedagogisk dokumentation kan fånga upp barnens intressen och även 

göra barnen delaktiga i verksamheten. 

Dessa två förskollärare har lite skilda definitioner av fenomenet pedagogisk dokumentation. 

Den ena lyfter synliggörandet av verksamheten som det centrala. Den andra förskolläraren 

nämner lärprocesserna och att pedagogisk dokumentation handlar om att synliggöra dem. 

6.3.2 Forskningsfråga 2  

Vad menar förskollärare att pedagogisk dokumentation används till? 

Område 1 

Likheterna mellan dessa två förskollärares utsagor kring vad den pedagogiska 

dokumentationen används till är att de båda nämner synliggörandet av lärprocesser, 

synliggörandet av verksamheten för föräldrarna samt reflektionerna pedagogerna emellan. Dock 

är det även av vikt för barnens delaktighet samt förståelse för sitt eget lärande att även de får vara 

med i reflektionsarbetet (Svenning, 2011, s. 28; Palmer, 2012, s. 16). 

Att synliggöra processen är grunden för dokumentationen, det framkommer tydligt i 

intervjuerna, men båda förskollärarna nämner också svårigheterna i att välja vad som ska vara 

med och visa på just processen. De säger båda att de utgår ifrån barnens intressen när de planerar 

verksamheten, att det får vara utgångspunkten för vilket fokus de har, men det är förskollärarna 

själva som väljer stoffet för den pedagogiska dokumentation som ska synliggöra lärprocesserna. 

Palmer (2012, s. 16) lyfter barnens intresse som viktigt för den pedagogiska verksamheten. Hon 

menar att det är i den pedagogiska dokumentationen man kan få syn på barnens intressen och 

kan bygga vidare verksamheten efter dem. Det är också någonting som de båda förskollärarna 

lyfter under intervjuerna då vi talar om vad den pedagogiska dokumentationen används till på 

deras förskola. Den reflektion kring barnens intressen som förskollärarna på förskolan för, 

hjälper dem att välja hur det fortsatta arbetet ska se ut. Wehner-Godée (2010, s. 35) lyfter att de 
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upptäckter vi gör genom synliggörandet i dokumentationen får vara utgångspunkt och avgörande 

för hur det pedagogiska arbetet ska fortsätta. 

Även föräldrarnas delaktighet av det dokumenterade kommer på tal. Föräldrarnas delaktighet 

är viktig för deras insyn i verksamheten och i sitt barns lärandeutveckling 

(Utbildningsdepartementet, 1998(2010), s. 14). Barnen får ta hem sina pärmar där de pedagogiska 

processerna dokumenterats och har också kvar det som ett minne. Genom dokumentationen 

synliggör pedagogerna sitt arbete men även vad barnen lär sig, hur de förstår sim omvärld och 

vad de upplever. Lärandet kan även bli synligt för barnen själva (Lenz Taguchi, 2008, s. 35). Dock 

menar hon vidare att synliggörandet kommer först då det sker reflektioner kring det 

dokumenterade samt ett medvetet utvecklingsarbete på förskolan. Det är även då lärprocesserna 

kan vara i fokus (ibid.). Detta är också något som lyfts under den andra intervjun. Den 

pedagogiska dokumentationen används för att synliggöra barnens och pedagogernas arbete och 

förskolläraren nämner verksamhetens kvalitet som en anledning till ett sådant arbetssätt. Det 

dokumenterade används för att skicka till chefen som ansvarar för just kvalitetsutvecklingen, det 

är också något som förskolans läroplan lyfter. Medvetenhet kring förskolans utveckling är av stor 

vikt för att även förskolans kvalitet stadigt ska utvecklas (Utbildningsdepartementet, 1998(2010), 

s. 14). 

En av förskollärarna förklarar användningen av den pedagogiska dokumentationen och säger 

att den är något som används för att synliggöra lärprocesser och även för att synliggöra för 

pedagogerna vad som intresserar barnen just nu. All dokumentation sparas men det är endast det 

som visar på processen som plockas ut för att visa föräldrar. Dokumentationen är ett sätt att se 

vart verksamheten befinner sig just nu och det ska fungera som ett arbetsverktyg. Både 

pedagoger och barn lär sig mycket genom att reflektera tillsammans. Genom dokumentationen 

synliggörs också pedagogernas förhållningssätt gentemot barn och föräldrar och man ska 

därigenom kunna förstå varför pedagoger handlar som de gör (Lenz Taguchi, 2008, s. 34). 

När vi tittar på intervjuerna i relation till forskningsfrågan kan vi konstatera att de båda 

förskollärarnas utsagor även här stämmer överens med varandra. Detta kan tolkas som att det 

förs en diskussion kring pedagogisk dokumentation på förskolan. 

 

Område 2 

Enligt den ena förskolläraren är grunden i allt arbete en pedagogisk planering, sedan väljer 

arbetslaget ett tema som de vill arbeta med. Dokumentationen finns för att visa barnen vad de 

gör och lär. Reflektionen kring de lärprocesser som barnen är i kommer inte på tal under denna 

intervju. Om det inte sker reflektioner tillsammans med barnen kring det som dokumenteras 

minskar även deras möjligheter till delaktighet, vilket läroplanen samt Svenning (2011) lyfter som 

en viktig del för att barnen ska få inflytande i verksamheten (Svenning, 2011, s. 28).. 

Förskolläraren nämner inte barnens delaktighet i dokumentationsarbetet utan säger att den istället 

används för att synliggöra det de gör och att det är en hjälp för förskollärarna att se barnens 
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svårigheter. Om de kan synliggöra vad barnen har för svårigheter kan förskollärarna hjälpa 

barnen lättare. Visst kan förskolläraren tyckas ha en poäng i att synliggöra för att vidare kunna 

hjälpa, men forskare inom pedagogisk dokumentation är eniga om att synliggörandet ska handla 

om att lyfta barnens lärprocesser, att barnen ska ges möjlighet att bli förstående för sitt eget 

lärande och sin utveckling (Lenz Taguchi, 2008, s. 34). Lindgren och Sparrman (2003, s. 68) lyfter 

problematiken med att dokumentera barn och menar att barnen sällan får inflytande i valet av vad 

som ska dokumenteras. Om förskolans personal dokumenterar barnens svårigheter kan barnens 

integritet diskuteras. Det etiska ställningstagandet är alltid ett övervägande som personalen på 

förskolor måste ta och Lindgren (2012, s. 3) problematiserar vem den pedagogiska 

dokumentationen i grund och botten är till för. Är det för barnens bästa att dokumentera barnens 

lärprocesser genom att visa deras produkter? 

När vi under den ena intervjun pratar om vad den pedagogiska dokumentationen används till 

kommer det fram att förskolläraren anser det vara en möjlighet att synliggöra barnens 

lärprocesser och förskollärares prestationer. Däremot övergår denna till att berätta om 

svårigheterna med att hinna med detta i deras verksamhet. Det önskvärda enligt förskolläraren 

vore att få med barnen mer i reflektioner kring deras arbete, vilket även är en viktig del i ett 

arbete med pedagogisk dokumentation (Svenning, 2011, s. 28). Dels för att reflektionerna ger 

mycket till barnens förståelse för sitt lärande och för att det ska skapas mening i det barnen gör, 

dels för att kunna ta barnens perspektiv och försöka tolka det de säger och tänker (Pramling 

Samuelsson & Sheridan, 2007, s. 132). 

Det finns vissa skillnader i förskollärarnas utsagor. Den ena förskolläraren pratar om att 

synliggöra barnens svårigheter och med hjälp av pedagogisk dokumentation arbeta med dem för 

att föra barnens utveckling framåt. Denna lyfter även synliggörandet av barnens produkter i form 

av utställningar som något den pedagogiska dokumentationen används till. Den andra 

förskolläraren nämner istället pedagogisk dokumentation som ett sätt att utvärdera sitt eget arbete 

samt att möjliggöra barnens delaktighet, vilket denna nämner som en svårighet att hinna med. 

6.3.3 Forskningsfråga 3  

Vem menar förskollärare att pedagogisk dokumentation är till för? 

Område 1 

En av förskollärarna pratar om reflektioner de gör tillsammans med barnen och att syftet med 

det är att lyfta fram barnens tankar kring en aktivitet. Här sker det reflektioner kring barnens 

uppskattning av det de precis gjort. De böcker barnen individuellt producerar skulle möjligtvis 

kunna reflekteras över barn och pedagoger emellan och därmed skulle barnen kunna bli 

medvetna över processen kring sitt eget lärande. Därmed skulle barnen även bli självklara 

mottagare av arbetet med den pedagogiska dokumentationen. Svenning (2011, s. 28) tar upp just 

barnens delaktighet som något som borde vara självklart i en förskoleverksamhet om man ser till 



 35 

läroplanens intuitioner och hon nämner framför allt dialogen som nyckeln till detta. Reflektionen 

är vad som gör dokumentationen pedagogisk och för att barnen ska få förståelse för sitt eget 

lärande bör den bland annat ske mellan barn och vuxna.  

Någon som kommer på tal i intervjun är att det för barnen är kul att ha med sig något hem, en 

produkt som de kan titta på och reflektera över i efterhand. Lindgren och Sparrman (2003, s. 68) 

lyfter skillnaden mellan hur dokumentation användes förr gentemot hur de används nu. Förr 

användes de för att bedöma och utvärdera barnens prestationer och lärande medan de idag ska 

vara en del av pedagogisk dokumentation där de kan hjälpa både vuxna och barn att se en 

lärandeprocess. Förskolläraren säger att barnen på förskolan är förväntansfulla över den produkt 

de håller på och skapar men nämner inte att de gör kontinuerliga reflektioner kring barnens 

lärprocess tillsammans med barnen. Så blir barnen medvetna om sin egen lärandeprocess under 

projektets gång? Är den pedagogiska dokumentationen då till för barnen? Forskningen säger att 

det är just i reflektioner tillsammans med barnen som lärprocesser synliggörs för barn och vuxna 

(Bjervås, 2011, s. 20). Lindgren och Sparrman (2003, s. 60) menar att ett arbete med 

dokumentation inte har förutbestämda mål som barnen efter en tid ska mätas emot, utan att 

pedagogerna istället får möjlighet att fånga upp barnens intressen och bygga verksamheten efter 

det. Båda förskollärarna återkommer ofta under intervjuerna till betydelsen av barnens intressen 

och att de genom dokumentationen försöker ta reda på dem. Dock säger de inte att detta sker 

kontinuerligt eller tillsammans med barnen i den pedagogiska verksamheten, utan istället att det 

sker i början av ett projektarbete pedagogerna emellan för att fånga upp barnens intressen och 

hitta en bra utgångspunkt för kommande projektarbete. De lyfter detta som avgörande för att 

fånga barnen och få med sig alla i lärandet. I frågan vem den pedagogiska dokumentationen är till 

för nämner förskolläraren barnen och även sig själv. Som förskollärare och användare av 

pedagogisk dokumentation säger denna att det blir lätt att just hitta barnens intressen, genom 

bilder och genom ljudinspelningar, så att det också ges goda möjligheter att bygga verksamheten 

kring dessa. Detta är en hjälp som förskolläraren får genom att arbeta med pedagogisk 

dokumentation. När en förskollärare däremot får frågan om vem som har mest nytta av ett 

sådant arbetssätt blir svaret att det är föräldrarna. Föräldrarna får insyn i verksamheten, ser vad 

barnen gör och vad de har gjort. 

Den ena förskolläraren säger att den pedagogiska verksamheten utvecklas till det bättre då de 

lägger upp arbetet på ett sätt där barnens intressen tas tillvara och säger vidare att barnen är med 

under hela lärprocessen då de ofta står vid processväggen och pratar om de foton som 

förskollärarna satt upp. Även tidigare under intervjun har förskolläraren lyft barnens intressen 

som en viktig utgångspunkt i processarbetet. Barnen, pedagogerna och föräldrarna är alla 

mottagare av den pedagogiska dokumentationen enligt denna förskollärare. Däremot tar 

föräldrarna inte del av dokumentationen i den utsträckningen som förskolläraren skulle önska 

och säger att detta ofta beror på tidsbrist vid hämtning och lämning av barnen på förskolan. När 

samma förskollärare får frågan om vem det är som bestämmer vad det är som ska dokumenteras 
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ges svaret att det är pedagogerna som gör det valet, men förskolläraren är snabb med att uttrycka 

att de kan bli bättre på att få med barnen i detta urval. Barnens delaktighet i den pedagogiska 

dokumentationen, deras medvetenhet om sitt eget lärande, är viktig för att de ska få största 

möjliga utbyte av den. Det är en stor anledningen till varför arbete med pedagogisk 

dokumentation ska ske på förskolor (Lenz Taguchi, 2008, s. 34).  

I och med de bilder och de ljudupptagningar som förskollärare gör på barnen hamnar barnen 

också i en marginaliserad position gentemot de vuxna. Barnens integritet blir en viktig fråga att 

fundera över och diskutera (Lindgren & Sparrman, 2003, s. 68). Om den pedagogiska 

dokumentationen främst är till fördel för föräldrar innebär det också att barn exponeras på olika 

sätt för att visas för dessa. De två förskollärarna lyfter att de båda använder bilder som verktyg 

för dokumentationen, både för att visa vad de gör och för att visa på olika färdigheter. Barnens 

lärprocesser är det som ska stå i fokus för dokumentationen, vilket både de intervjuade och 

forskningen tar upp (Bjervås, 2011, s. 20). Det är då av vikt att fundera över om bilder 

nödvändigtvis behöver vara det som synliggör detta lärande. Förskollärare måste klara av sitt 

uppdrag som förskolans läroplan påvisar att de ska, de ska arbeta med pedagogisk dokumentation 

som en del av kvalitetsarbetet på förskolan. Barns lärprocesser ska dokumenteras, följas upp, 

utvärderas och analyseras, men om barns integritet samtidigt ska respekteras skulle möjligtvis 

andra alternativ till dokumentation kunna diskuteras än att ta bilder på barnen (Lindgren & 

Sparrman, 2003, s. 68). 

Den största skillnaden mellan de två förskollärarna är att den ena förskolläraren uttrycker att 

den pedagogiska dokumentationen främst är till för föräldrarna. Deras beskrivningar är väldigt 

lika men när vi uttryckligen frågar vem som har störst nytta av den pedagogiska dokumentationen 

är den ena förskolläraren tydlig med att det är föräldrarna som har det. 

Område 2 

Förskollärares nytta av pedagogisk dokumentation är något som båda förskollärarna här lyfter. 

Utifrån färdiga planeringar använder den ena förskolläraren dokumentation för att veta vad nästa 

steg ska bli i verksamheten. Forskningen lyfter dock fram vikten av att synliggöra barnens 

intressen och lärprocesser i dokumentationen för att förskollärarna utifrån detta ska kunna 

planera verksamheten vidare (Wehner-Godée, 2010, s. 35). Denna förskollärare lyfter också sin 

egen fördel av pedagogisk dokumentation i form av att se barnens svagheter och därigenom få 

hjälp att se vad barnen behöver för stöd, vilket Lindgren & Sparrman (2003, 68) lyfter som ett 

problem med exponeringen av barnen via dokumentationen. Barnens delaktighet i valet av vad 

som ska dokumenteras glöms ofta bort. Detta är även något som den andra förskolläraren 

nämner. Denna säger att föräldrar har fördel i en noggrann dokumentation av deras barn då 

föräldrarna gärna vill veta hur det går för deras barn på förskolan. Särskilt viktigt är det att 

dokumentera de barn med svårigheter för att kunna följa upp och vidta de åtgärder som behövs. 

Återigen är det en form av utvärdering eller bedömning som görs, själva lärandeprocessen 

kommer i skymundan. 
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Verksamheten kan synliggöras för barn och föräldrar men det är inte processarbetet som 

framkommer i synliggörandet av barnens arbeten. Förskollärarnas fokus ligger mycket i 

synliggörandet av barnens produkter istället för processer. Den ena förskollärarens 

förhållningssätt gentemot begreppet pedagogisk dokumentation används på ett traditionellt sätt. 

Den dokumentation som här lyfts fram är per definition inte pedagogisk, det blir mer en 

utvärdering och uppföljning av det som varit. Den andra förskolläraren lyfter hur ett pedagogiskt 

arbete med dokumentation kan se ut, men övergår återkommande till hur deras eget arbete med 

detsamma skiljer sig från definitionen.  

6.3.4 En jämförelse 

Efter att ha analyserat och diskuterat områdena var för sig kan vi se att definitionen av 

begreppet pedagogisk dokumentation skiljer sig åt mellan områdena. I område 1 definieras 

begreppet av båda förskollärarna med liknade beskrivningar som används i forskningen. Ord som 

lärprocesser och synliggörande används frekvent. I område 2 skiljer sig definitionen lite åt bland 

de båda förskollärarna. Synliggörandet nämns men definitionen av den ena förskolläraren liknar 

mer den traditionella synen på dokumentation och utvärdering medan den andra nämner begrepp 

som lärprocess och synliggörandet av både barnens och förskollärarnas utveckling. Vi kan se en 

medvetenhet och ett arbetssätt som stämmer överens med vad forskningen och läroplanen säger 

om hur man bör arbeta med pedagogisk dokumentation hos båda förskollärarna i område 1. Det 

tydliggörs inte alls på samma sätt i område 2. Vi saknar dock reflektionen kring barnens 

lärprocesser i beskrivningen av hur båda områdena arbetar med pedagogisk dokumentation. 

Område 2 visar ett fokus på barnens prestationer och de färdiga produkterna i beskrivningen av 

dokumentationsarbetet medan område 1 lyfter fram processen som en viktig del i arbetet med 

den pedagogiska dokumentationen. De båda förskollärarna i område 1 vill också göra en poäng 

av att lyfta fram barnens intressen med hjälp av dokumentationen. Den ena förskolläraren i 

område 2 nämner också barnens intresse som något som kan synliggöras genom 

dokumentationen men poängterar också svårigheten i att använda sig av det i planeringen av 

verksamheten. I frågan om vem den pedagogiska dokumentationen är till för har de fyra 

förskollärarna liknande svar. Föräldrar lyfts fram som självklara mottagare av dokumentationen. 

Även förskollärares och barns nytta av den tas upp men inte alls lika entydigt och tydligt som 

föräldrarna gör. En av förskollärarna i område 1 nämner föräldrarna som viktiga mottagare men 

säger att de inte tar del av dokumentationen i den utsträckningen denna skulle önska. 

Förskolläraren framställer sig själv som en viktig mottagare av dokumentationen för att få syn på 

barnens intressen. I område 2 ses också den pedagogiska dokumentationen som ett bra verktyg 

för att utvärdera och utveckla verksamheten, både för pedagoger och barn. 



 38 

6.3.5 Teoretiska perspektiv 

Efter att ha gjort dessa fyra intervjuer kan vi konstatera att den barnsyn som framkommer kan 

kopplas till Vygotskijs tankar om lärande, tankar som Säljö (2000) förtydligar. Det sociokulturella 

perspektivet på lärande tas i uttryck under samtal med förskollärarna där samspelet mellan barnen 

och förskollärarna är återkommande. Utifrån våra tolkningar av intervjuerna har vi sett att det 

kollektiva lärandet står i fokus på båda förskolorna då kollektivt lärande som begrepp har varit 

centralt. I alla intervjuer är barnens utveckling i fokus, förskollärarna vill hjälpa barnen vidare i 

utvecklingen och menar att det också är en del av den pedagogiska dokumentationen. Just fokus 

på utveckling kan vi koppla till Vygotskijs begrepp utvecklingszon som närmare förklaras av Säljö 

(2000, s. 123). Utvecklingszonen i detta fall skulle innebära att barnet kan få hjälp av en kamrat 

eller förskollärare för att uppnå en viss kompetens. I vår studie har vi argumenterat för att se 

pedagogisk dokumentation som en form av utvärdering. Utvärdering är ett sätt att se vart man 

befinner sig just nu för att därefter veta hur man ska gå vidare i utvecklingen. Vi kan inte tala för 

alla förskollärare, men tydligt är att den barnsyn som är dominerande bland de förskollärare vi har 

pratat med, är tydligt kopplat till ett sociokulturellt perspektiv på lärande och utveckling.  

I vårt metodval förhöll vi oss till det fenomenologiska perspektivet när vi studerade våra 

objekt. De intervjuade kommer alla med olika bakgrunder, upplevelser och erfarenheter vilka vi 

som intervjuare blivit tvungna att förhålla oss till. Det är de intervjuades upplevelser och 

tolkningar av verkligheten som vi studerat. Vi har försökt vara lyhörda och öppna för de 

intervjuades berättelser och lagt stor vikt vid att försöka återge deras erfarenheter utan att lägga 

värderingar i det som sagts. Fenomenet pedagogisk dokumentation har studerats utifrån 

förskollärarnas tolkningar av sina erfarenheter (Kvale & Brinkmann, 2011, s. 41). 

Vi är medvetna om att vi som intervjuare har med oss erfarenheter och upplevelser som ger 

oss förutfattade meningar om det vi studerar. Utifrån Husserls (1913, s. 53) fenomenologiska 

perspektiv är det viktigt att kunna tänka bort det man tidigare har med sig, att dessa förutfattade 

meningar inte får påverka våra tolkningar av de intervjuades utsagor för att sakligt kunna 

analysera och förstå de intervjuades syn och upplevelser av hur de arbetar med pedagogisk 

dokumentation.  

 

7 Konklusion 

Studiens syfte var att lyfta fyra förskollärares syn på sitt eget arbete med pedagogisk 

dokumentation. Genom studien har vi kunnat se hur pedagoger anser sig arbeta med pedagogisk 

dokumentation och hur väl deras utsagor stämmer överens med forskningens syn på hur man bör 

arbeta med fenomenet.  
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De utsagor som presenteras av de som deltagit i studien är individuella och behöver inte 

representera varken området, arbetsplatsen eller den enskilda förskollärarens personliga åsikter.  I 

valet att intervjua två förskollärare på samma arbetsplats tycker vi oss ändå kunna se förskolans 

syn på pedagogisk dokumentation genom de två förskollärarna som intervjuats. Detta på den ena 

förskolan där utsagorna stämmer väl överens med varandra. Efter analyserna av intervjuerna kan 

vi konstatera att den förskola som profilerar sig som en förskola som aktivt arbetar med 

pedagogisk dokumentation, ligger närmare forskningens beskrivning av fenomenet pedagogisk 

dokumentation än den andra. Det verkar finnas en gemensam hållning på hur man på denna 

förskola ser på arbetssättet medan de två förskollärarna från den andra förskolan inte ger ett lika 

sammanhållet intryck i sina beskrivningar. Det är dock viktigt att återigen poängtera att detta är 

individuella utsagor som inte behöver representera varken område eller förskola. Det finns andra 

aspekter som spelar stor roll för vilken syn som presenteras. Chefers roll har så klart betydelse 

precis som politiska och ideologiska ställningstaganden kan påverka utsagorna. 

Vi har upplevt att debatten kring pedagogisk dokumentation är het, förskollärarna i den här 

studien har också visat på ett engagemang i frågan. Pedagogisk dokumentation beskrivs i 

forskningen som ett arbetsverktyg som ska styra verksamheten på förskolan, det är en process 

som ska synliggöras, inte en produkt som ska bedömas och utvärderas i efterhand. Studien visar 

att det finns skillnader i hur dessa förskollärare ser på pedagogisk dokumentation och att det inte 

är självklart vem den är till för. 
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8 Konsekvenser för framtida forskning 

En aspekt som vi vill lyfta fram är det etiska perspektivet på pedagogisk dokumentation. I 

intervjuerna framställs foton av barnen i verksamheten som ett av de vanligaste verktygen för att 

dokumentera. Det som dokumenterats visas upp för föräldrar och barn i stor utsträckning. 

Barnens delaktighet har vi tidigare diskuterat som en viktig aspekt för att dokumentationen ska 

användas på det sätt som styrdokument och forskning pekar på. Delaktigheten kan ifrågasättas i 

alla de intervjuer vi gjort. Barnens åsikter framkommer inte och efterfrågas inte heller särskilt 

mycket när vi talar om just foton som verktyg. Lindgren och Sparrmann (2003, s. 68) 

problematiserar det etiska ställningstagandet när det gäller foton och videoinspelningar av barn. 

Vi tycker att det finns stor anledning att lyfta fram de frågor som handlar om etiska 

ställningstaganden i pedagogisk dokumentation i forskningen. Kravet på att arbeta med 

pedagogisk dokumentation ökar i och med läroplanens förtydligande av dokumentationsarbetet. 

Med all den teknik som finns tillgänglig för förskollärare vid dokumentation bör man ställa sig 

frågan hur viktig barnens integritet bör vara. När är det etiskt försvarbart att fota och spela in 

filmer av barnen som sedan visas upp och hur mycket bör barnen få vara med och påverka detta?  

En fråga som förskollärare bör ställa till sig själva vid dokumentationsarbetet är vad det 

egentligen pekar på. Är det barnens lärprocesser som framkommer eller endast bilder på barnen? 

Lärprocesser är det centrala att lyfta fram i en pedagogisk dokumentation och att föra 

kontinuerliga och medvetna reflektioner kring dessa. Både barn, förskollärare och föräldrar är alla 

viktiga i det arbetet. 

Det vi som blivande förskollärare tar med oss efter att ha gjort denna studie är att det krävs en 

reflekterande process för att dokumentationen ska bli just pedagogisk. Vår uppfattning av 

användningen av pedagogisk dokumentation hos de förskollärare som vi intervjuat är att just 

reflektionen hamnar vid sidan av, detta oavsett hur medveten man är om begreppets betydelse. 

Att observera hur arbetet bedrivs i större utsträckning hade varit intressant att undersöka, inte 

minst ur ett läroplansperspektiv där det uttryckligen står att man ska arbeta med pedagogisk 

dokumentation. Hur begreppet pedagogisk dokumentation definieras och omsätts i praktiken 

skulle vara ett naturligt steg för vidare studier. För att möjliggöra en sådan undersökning är 

observation ett bra komplement till intervjuer. 
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10 Bilaga 1 

Intervjuguide 

 

Tema1 Biografiska bakgrundsfrågor 

Hemort? 

Utbildningsbakgrund? 

Utbildningsår? 

Lärosäte? 

Program? 

 

Tema2 Förskolläraryrket 

Undertema1 Egen relation till yrket. 

Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

Vilka förskolor? 

Har du jobbat med barn i andra åldrar? 

Andra städer? 

Funderade du på några andra yrkesinriktningar? 

 

Undertema2 Rollen som förskolelärare.  

Har ditt arbete förändrats sen du började? 

Vad har förändrats? 

På vilket sätt har det förändrats? 

 

Undertema3 Allmänna tankar kring yrket  

Vilka är de viktigaste egenskaperna för en förskollärare tycker du? 

Vad utgör en bra förskollärare? 

 

Tema3 Tankar kring dokumentation. 

Undertema1 Arbete med pedagogisk dokumentation. 

Vad är pedagogisk dokumentation för dig? 

Varför jobbar du med pedagogisk dokumentation? 

 

Undertema2 Fokus 

Hur väljer du ut vad som ska vara med i den pedagogiska dokumentationen? 

Vad är det du dokumenterar? 

Hur dokumenterar du?  
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Hur går det till? 

Vad dokumenteras inte? 

 

Undertema3 Barnfokus 

Hur mycket deltar barnen i den pedagogiska dokumentationen? 

Är barnen med och bestämmer vad som ska dokumenteras? 

Vad får barnen ta del av? 

 

 

Tema4 Återkoppling 

Undertema1 Synliggörandet av dokumentationen 

På vilket sätt synliggörs den pedagogiska dokumentationen? 

Är den synlig för alla? 

Vem får ta del av dokumentationen? 

 

Undertema2 Efterarbetet med pedagogisk dokumentation 

Vad används den pedagogiska dokumentationen till? 

Vem/vilka tycker du drar störst nytta av dokumentationen? 

 

Undertema3 Fördelar/Nackdelar 

Vilka positiva effekter kan du se med arbetet med pedagogisk dokumentation? 

Finns det någonting negativt med den pedagogiska dokumentationen?  

 

 


