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Sammanfattning 
Pedagogisk dokumentation blir mer och mer ett viktigt verktyg för förskolan och dess 

kvalitetssäkring av verksamheten. Mot bakgrund av dokumentationens stärkta roll i förskolans 

verksamhet gror ett intresse för att förstå hur den pedagogiska dokumentationen ska kunna 

integreras i en till synes ständigt mer krävande arbetssituation.  Studiens syfte var således att få 

en djupare insikt och förståelse för pedagogisk dokumentation genom att ta del av förskollärares 

uppfattningar om ämnet genom kvalitativa intervjuer.  I den här kvalitativa studien har 

metodvalet varit semistrukturerade intervjuer med åtta förskollärare. Resultatet visar att 

pedagogisk dokumentation som verktyg har stor potential att medverka till att utveckla 

verksamheten via reflektion, diskussion och utvärdering. Resultatet visar även att pedagogisk 

dokumentation tar tid i anspråk som kan antas behövas bättre på andra områden av 

verksamheten. I studien ges förslag på hur svårigheterna med pedagogisk dokumentation kan 

hanteras, exempelvis då pedagogisk dokumentation är ett verktyg för utveckling kan det 

användas för att utveckla sig självt. Den utvecklingen kan underlättas genom ett 

konstruktionistiskt förhållningssätt. 
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1. Inledning 
Lpfö 98 fastställer förskolans och förskollärares riktlinjer som anger att pedagoger ska följa 

upp, utvärdera och utveckla verksamheten. Barn i förskolan ska ges möjlighet till delaktighet i 

denna process och att få göra sina röster hörda (Skolverket, 2010). Lenz Taguchi (1997) 

beskriver att pedagogisk dokumentation har sin grund i Reggio Emilia pedagogiken. Där har 

pedagogisk dokumentation en lång tradition av att barns tankar och erfarenheter synliggörs då 

pedagoger dokumenterar vad barnen ger uttryck för. Författaren menar att den pedagogiska 

dokumentationen används för att synliggöra, utvärdera och utveckla 

verksamheten.  Pedagogisk dokumentation är ett verktyg som skiljer sig från andra 

dokumentationsverktyg på så sätt att fokus inte riktas mot utvärdering av det individuella barnet 

utan istället mot verksamhetens utvärdering. Det genom att inte lägga fokus på exempelvis 

individuella barns förmågor och lärande, utan istället fokusera på verksamheten i helhet. 

Lärstrategier och lärprocesser ska synliggöras framför läranderesultat för pedagoger såväl som 

barn och föräldrar (Skolverket, 2012).  

  

Trots möjligheterna med pedagogisk dokumentation finns det dilemman. Bjervås (2011) gör 

gällande hur ett dilemma kan vara att pedagoger inte upplever sig lika närvarande med barnen 

då de dokumenterar och att det kan få dem att välja bort att dokumentera. Ett annat dilemma 

med pedagogisk dokumentation är att en allt för stor frekvens i dokumentationsarbetet kan 

resultera i att dokumentationen samlas på hög. Den används då aldrig för reflektion och 

uppfyller då inte sin fulla potential. 

 

Den här studien intresserar sig för att skapa en förståelse för pedagogisk dokumentation via 

intervjuer för att utveckla en ökad insikt i hur den kan tillämpas i verksamheten. Pedagogisk 

dokumentation genomförs av alla pedagoger i förskolan, dock är det enligt läroplanen 

förskollärarnas ansvar att dokumentationen utförs och att det sker en utveckling av 

verksamheten. Därför gjordes valet att endast välja förskollärare som respondenter för denna 

studie. 
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Nyckelbegrepp: Pedagogisk dokumentation, delaktighet, konstruktionistiskt förhållningssätt, 

barnperspektiv och barns perspektiv. 

2. Syfte och frågeställningar 
Lpfö 98 (skolverket, 2010) anger att förskolans verksamhet kontinuerligt ska dokumenteras och 

utvecklas. Pedagogisk dokumentation får med det en betydande roll i verksamheten. Det finns 

dock svårigheter att ta hänsyn till, exempelvis att dokumentationsformen är tidskrävande och 

att pedagoger inte upplever sig lika närvarande med barnen då de dokumenterar (Bjervås 2011; 

Elfström 2013). Syftet med vår studie är således att få ge en djupare förståelse för pedagogisk 

dokumentation i förskolan genom att undersöka förskollärares uppfattningar av olika aspekter 

av pedagogisk dokumentation och vidare även ökad insikt angående hur den skulle kunna 

tillämpas i verksamheten. 

 

frågeställningar:  

 

1. Hur tolkar verksamma förskollärare begreppet pedagogisk dokumentation?  

2. Hur beskriver förskollärare att pedagogisk dokumentation tillämpas i verksamheten? 

3. Hur uppfattar förskollärare systematiskt kvalitetsarbete? 
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3. Forskningsöversikt 

3.1 Barnsyn och styrdokument 

Förskolan har en lång tradition av dokumentation och utvärdering. För att förstå den 

pedagogiska dokumentationens roll och ursprung beskrivs i korthet delar av dokumentationens 

utveckling i förskolan. 

Dokumentationen har utvecklats i takt med förskolan och dess föränderliga barnsyn. Lenz 

Taguchi (1997) beskriver barnsyn, sättet att se på barn, som konstruerat av människor och 

samhälle. Vuxnas olika barnsyn påverkar vilket perspektiv som tas då barn ska tolkas, exempel 

på betydande perspektiv för den här studien är barnperspektiv och barns perspektiv.  En 

definition av barnperspektiv ges av Halldèn (2003) som beskriver det som att vuxna utgår från 

barns utsagor, men även använder vuxnas tolkningar av barns plats i samhället och barndom 

för att förstå barnet. 

Ett annat exempel på ett perspektiv är barns perspektiv. Detta perspektiv innebär att erkänna 

och se värdet i barns egna perspektiv och vad barn verkligen ger uttryck för själva. Pramling 

Samuelsson och Pramling (2010) som analyserat observationsstudier där barn och pedagoger 

interagerar, beskriver barns perspektiv som att barn får vara aktiva och ge uttryck för sina 

perspektiv och synpunkter, både verbalt och icke verbalt. Skillnaden mellan barnperspektiv och 

barns perspektiv kan utifrån detta ses som att barnperspektiv i större utsträckning tar ett 

vuxenperspektiv i anspråk då barn tolkas. Barns perspektiv innebär en mer avskalad version av 

vad barnen faktiskt ger uttryck för. 

Eidevald (2013) beskriver hur synen på barn varit styrd åt att se på barn som “tomma kärl” som 

skulle “fyllas på” med kunskap. Barn ansågs inte ha färdigheter för att skapa sitt eget lärande. 

Kunskaper och lärande överfördes istället från vuxen till barn. Barnstugeutredningen (1972, 

1979[1972]) som gick emot den tidens idéer och uppfattningar om synen på barn, bidrog till att 

en ny barnsyn och förskola började växa fram. Barnstugeutredningen som pågick mellan åren 

1968-1972 var en utredning med syfte att förändra och förbättra den svenska 

förskoleverksamheten. Enligt Eidevald (2013) var Barnstugeutredningen en viktig del i 

förskolans utveckling eftersom den bidrog till en förändring av synen på barn. Utredningen 

resulterade år 1975 i Förskolelagen. Förskolelagen (1975) fastställde rätten till allmän förskola 

för barn till förvärvsarbetande eller studerande och rätten till avgiftsfri förskoleklass för 

sexåringar 525 timmar om året. Tre fokusområden enligt Barnstugeutredningen 

(1972,1979[1972]) är jaguppfattning, begreppsbildning och kommunikation. Dessa 

fokusområden skulle enligt Alnervik (2013) ge pedagoger stöd i det pedagogiska arbetet. 

Barnets intresse skulle avgöra när det pedagogiska arbetet skulle föras framåt och vad som 

skulle utvecklas kunskapsmässigt. Den tidigare nämnda barnsynen om barn som “tomma kärl” 

utmanades med detta nya synsätt. Noggrann planering av miljö och material ansågs skapa 

flexibilitet och möjlighet för pedagoger att fånga tillfällen när barnen visade intresse. 
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En del i förskolans utveckling som ytterligare för tankarna bort från barn som ”tomma kärl” är 

det Pedagogiska programmet. Dess syfte var att ge riktlinjer för förskolans praktik och genom 

dessa riktlinjer skapa ramar för en samlad pedagogisk verksamhet med en likvärdig kvalité på 

svenska förskolor (Socialstyrelsen, 1987:3). Pedagogiska programmet fokuserade på barnet i 

förhållande till omvärlden (Alnervik, 2013).  Centrala begrepp blev natur, kultur och samhälle 

vilket integrerades med Barnstugeutredningens jaguppfattning, kommunikation och 

begreppsbildning i och med att barnet skulle få stöd i sin kommunikation. I Pedagogiska 

programmet fanns förhållningssättet kring barnets utvecklingsnivå kvar men det ansågs att barn 

lärde sig bäst genom att knyta tidigare erfarenheter och kunskaper med det som skulle läras. 

Utvecklingen mellan Barnstugeutredningen och Pedagogiska programmet kan kortfattat 

beskrivas som en förändring av fokus från utveckling av det individuella barnet till utveckling 

av verksamheten. Skillnaden ligger vid synen på planeringsarbetet. Barnstugeutredningen 

framhåller hur noggrann planering är viktig för att kunna vara anpassningsbar i arbetet medan 

Pedagogiska programmet belyser vikten av noggrann planering av verksamheten för att kunna 

genomföra och utvärdera den. Dokumentationen ska enligt Pedagogiska programmet ske mer 

av det pedagogiska arbetet som utförs än av det enskilda barnets utveckling (Alnervik, 2013; 

Eidevald, 2013).  

 

1998 fick förskolan sin första läroplan som gav riktlinjer för hur den pedagogiska verksamheten 

skulle utformas. Alnervik (2013) beskriver hur den reflekterande praktikern kritiskt skulle 

analysera den pedagogiska praktiken och utveckla den med observationer och dokumentation. 

Pedagogisk dokumentation som länge har använts i Reggio Emilia pedagogiken för att 

fortutbilda, arbetsutveckla, samarbeta med föräldrar och utvärdera verksamheten föreslås nu 

för första gången som ett utvärderingsverktyg i Sverige. Barnens kunskapande lärprocesser har 

i Reggio Emilia pedagogiken stått i fokus . En konkret aspekt av pedagogisk dokumentation är 

att barnen kommunicerar erfarenheter, tankar och kunskaper till pedagoger (Lenz Taguchi, 

1997).  

 

3.2 Pedagogisk dokumentation 
Då den här studiens intresse riktas åt pedagogisk dokumentation redogörs nedan grundläggande 

kunskap av vad tidigare forskning menar att pedagogisk dokumentation är, kan bidra med. Detta 

för att kunna förstå, kritiskt granska och behandla såväl studiens resultat som diskussion.  

3.2.1 Hur och varför pedagogisk dokumentation 

Idag har många förskollärare runt om i världen inspirerats av förskolan i Reggio Emilia och 

börjat använda sig av pedagogisk dokumentation som ett verktyg för att kunna reflektera över 

pedagogisk praktik (Dahlberg, Moss & Pence, 2013). I Sverige kom Skolverket år 2012 ut med 

stödmaterialet för pedagogisk dokumentation, “Uppföljning, utvärdering och utveckling i 

förskolan - Pedagogisk dokumentation”. Syftet var att stödja förskolechefer och förskollärare i 

förskolan i sitt arbete med Lpfö 98 (skolverket, 2010). Stödmaterialet beskriver bland annat hur 

förskollärare kan arbeta med pedagogisk dokumentation. Pedagogisk dokumentation beskrivs 

som en möjlighet för att synliggöra barnens lärprocesser och lärstrategier. Synliggörandet 

innebär att dessa processer och strategier ska bli synliga inte bara för förskollärare utan även 
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för såväl barn som för föräldrar. Även i Skollagen (2010:800) beskrivs pedagogisk 

dokumentation som ett verktyg för att utvärdera förskolans verksamhet, samt ett sätt att 

visualisera barnens utveckling. Att se och bli medveten om det som sker bland barnen ger 

möjligheter att utgå i från barnens intressen och ta tillvara på deras utforskande, frågor och 

erfarenheter i verksamhetens planering. 

3.2.2 Reflektionens betydelse  

Byggstenen i pedagogisk dokumentation som arbetsverktyg är reflektionsarbete. 

Reflektionsarbetet utförs av förskollärare för att granska den egna verksamheten men för att 

göra detta möjligt behöver pedagogisk dokumentation bli en naturlig och självklar del i det 

dagliga arbetet (Skollagen, 2010:800). 

 

Pedagogisk dokumentation beskrivs vidare enligt skolverkets stödmaterial (2012) som ett 

verktyg som innefattar ett pedagogiskt förhållningssätt och särskilt sätt att arbeta på. Det 

handlar om att bli medveten om sin verksamhet och vad som pågår i den, samt försöka få en 

förståelse kring det utan att tidigare förväntningar eller normer påverkar. Bjervås (2011) menar 

dock att det även finns en subjektiv sida av pedagogisk dokumentation. Gemensam reflektion 

mellan pedagoger har stor betydelse för verksamhetens utveckling då pedagoger lär genom att 

delge varandra tidigare förväntningar och erfarenheter. Även enligt Lenz Taguchi (1997) kan 

pedagogens roll vara att kommunicera dokumentationen till andra pedagoger. Pedagogen får 

genom reflektion tillsammans med andra pedagoger möjlighet att se sina egna tankar och 

erfarenheter kring det som har skett och likt barnen ta del av sin egen lärprocess. Ytterligare en 

styrka är att det blir möjligt att se barnet på nytt upprepade gånger med pedagogisk 

dokumentation. Det gör det möjligt att se en händelse ur olika synvinklar och pedagoger kan 

reflektera, individuellt och gemensamt, ur olika perspektiv. Elfströms (2013) studie visar att det 

gemensamma reflekterande arbetet även kan hjälpa pedagoger att skapa ett gemensamt språk 

angående deras verksamhet, vilket kan leda till verksamhetsutveckling. 

3.2.3 Pedagogiska dokumentationsformer 

Bjervås (2011) har i sin studie använt sig av diskursanalys för att analysera hur pedagoger i 

samtal konstruerar barn i relation till pedagogisk dokumentation. Studien visar att pedagogisk 

dokumentation kan samlas in på många sätt. Exempelvis via anteckningar av vad som sagts 

eller gjorts, videoinspelningar, fotografier eller barnens teckningar eller andra skapelser. 

Gandini och Goldhaber (2001) poängterar vikten med val av metod för insamling av material, 

då varje sätt synliggör olika aspekter och följaktligen utelämnar andra aspekter. Vald 

insamlingsmetod blir med det betydande och bör vägas mot vad som ska belysas just för 

tillfället. Med det kan pedagogen antas kunna påverka resultatet av vad den pedagogiska 

dokumentationen kommer att innehålla redan då en händelse observeras och dokumenteras.  

 

Som tidigare nämnts finns det många sätt att arbeta med pedagogisk dokumentation. Ett av 

dessa sätt är portfoliemetoden. Bern, Frööjd och Torén (2001) beskriver metoden som att 

barnen får samla exempelvis teckningar, foton, intervjuer och texter i sin portfolio. Portfolion 

följer sedan med barnet genom hela förskoletiden och senare in i skolan. Dess material är till 
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för barnet, föräldrarna och pedagogerna. Författarna menar att barnet kan dra nytta av portfolion 

genom att kunna se sin utveckling och känna stolthet över den och på så vis stärks barnets 

självförtroende och ger det en förståelse för hur det lär sig. Pedagogerna kan tillsammans med 

barnen studera materialet i portfolion och göra gemensamma reflektioner kring hur 

verksamheten ska utformas, för att varje barn ska kunna utvecklas individuellt. Portfolion kan 

ligga som grund för utformning av utvecklingssamtal då den konkret kan visa vad pedagogen 

vill säga. Pedagogerna kan även se sina egna förmågor och utvärdera dem. Föräldrar kan med 

portfolion förstå och få insikt i sina barns lärande. Bern, Frööjd och Torén beskriver vidare hur 

verksamheten kan arbeta med en egen verksamhetsportfolio där exempelvis material angående 

förhållningssätt, pedagogiska miljön, inskolning, utvecklingssamtal, föräldramöten, 

kompetensutveckling och liknande kan samlas in för att ligga till grund för reflektion och 

vidareutveckling av verksamheten.  

 

Förskolechefen kan också dra fördel av att använda en liknande portfolio för att kunna reflektera 

över sitt arbete och använda som underlag för medarbetarsamtal, utvecklingsplaner och andra 

delar beträffande sitt uppdrag. Portfolierna kan även visualisera hur förskolan uppfyller 

läroplansmålen för barn- och utbildningsnämnden. Viktigt är att dokumentationen angående 

barnen i portfolion aldrig ska bedömas utan endast beskrivas (Bern, Frööjd& Torén, 2001). 

3.2.4 Förutsättningar för pedagogisk dokumentation 

En betydelsefull förutsättning för pedagogisk dokumentation är att det inte endast är de vuxna 

som ska dokumentera barnen. Barnen ska också vara delaktiga i att dokumentera samt samtala 

och titta på det insamlade materialet. Lenz Taguchi (1997) gör gällande att barnens tankar på 

så vis synliggörs för dem och att de då kan bygga ytterligare tankar och lära vidare utifrån det. 

Pedagogens roll blir att upptäcka barnets frågor under projektets gång. Pedagogen kan då hjälpa 

barnen att fokusera på problemet, skapa hypoteser och lösningar. Skolverket poängterar tydligt 

i sitt stödmaterial (skolverket, 2012) att barns delaktighet och inflytande, precis som det framgår 

i Lpfö 98 (skolverket, 2010), är mycket viktigt.  

Angående barns delaktighet och inflytande har Alnervik (2013) via sin intervjustudie kommit 

fram till att pedagogisk dokumentation och begreppet “det kompetenta barnet” är starkt 

förknippade med varandra. Sommer (2008) beskriver det ”kompetenta barnet” i den mening att 

barn har kompetenser och potentialer att som krävs för påverka och lära i interaktion med andra. 

Dahlberg, Moss och Pence (1999) gör också en beskrivning av begreppet “det kompetenta 

barnet” som någon som besitter sociala kompetenser och klarar av att forma sitt eget liv. 

Författarna beskriver att med den här barnsynen, ses barnet som en medkonstruktör av både 

kultur och kunskap. Tullgren (2003) menar i sin tur att det är en syn av det kompetenta barnet 

som beskrivs och reflekteras över i förskolans läroplan, där det görs en beskrivning av ett barn 

som är riktat mot social kommunikation och är inbegripet i sitt eget lärande. Lenz Taguchi 

(1997) anser i linje med det att barnens roll ska ses som vägvisare för förändringsarbetet av 

verksamheten, som kommer ligga till grund för barnets lärande. Barnet tillåts då att använda 

sin förmåga att vara inbegripet i sitt eget lärande. Att se på barn som medkonstruktörer blir med 

det en viktig förutsättning för pedagogisk dokumentation. Lenz Taguchi menar dock vidare att 

förändringsarbetet är de vuxnas ansvar. Barnet som vägvisare innebär alltså inte att det ska 
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betraktas som ensam bärande på den enda sanningen eller lösningen. Författaren vill även 

belysa att pedagogisk dokumentation kan synliggöra pedagogers barnsyn och med det ligga till 

grund för pedagoger att öppna sig för nya synsätt. Vuxna kan med fördel ligga steget före både 

reflektionsmässigt och kunskapsmässigt genom att låta barnen vara vägvisare för reflektionerna 

och låta dem guida pedagogen kring vilka kunskapsinnehåll de bör utveckla hos sig själv. 

Stödmaterialet för pedagogisk dokumentation (Skolverket, 2012) anger att den pedagogisk 

dokumentationens teoretiska utgångspunkt grundar sig i konstruktionistisk teori, där språket 

anses ha en betydande roll. Stödmaterialet redogör för hur relationer mellan människor, sociala 

sammanhang, språk och dialoger producerar kunskap och hur språket kan beskriva världen. I 

ett konstruktionistiskt perspektiv är språket delaktigt i att skapa tillvaron som ses som ständigt 

föränderlig och olika möjligheter till lärande skapas utifrån den. Enligt Lenz Taguchi (1997) är 

ett konstruktionistiskt synsätt som hon beskriver det när inget ses statiskt utan som föränderligt, 

fördelaktigt för pedagogisk dokumentation. Författaren menar även att pedagogen bör erkänna 

sin egen delaktighet i den förändringen.  

Liknande den konstruktionistiska teorin beskriver Elfström (2013) den kognitiva 

konstruktivistiska teorin. Den innefattar utvecklingsmässiga förutsättningar för lärande. Ålder 

på barn får med det stor betydelse då barnen med detta synsätt förväntas nå en ökad tankemässig 

mognad med ökad ålder. Författaren beskriver vidare hur den kognitiva konstruktivistiska 

teorin menar att det finns en naturlig utveckling som sker relativt oberoende av omgivningen. 

Den här teorin benämns dock aldrig i stödmaterialet för pedagogisk dokumentation (skolverket, 

2012) som istället förknippar lärandets koppling till miljön.  

För att förtydliga miljöns betydelse anger stödmaterialet för pedagogisk dokumentation 

(skolverket, 2012) att postkonstruktionistisk teori tillsammans med konstruktionistisk teori 

anses värdefull för pedagogisk dokumentation. Det beskrivs av stödmaterialet att 

postkonstruktionistisk teori som ser ting som aktiva och kan få saker att hända anses betydande 

då barn upprättar relationer med exempelvis färg, pennor, vatten och lera. Dessa teoretiska 

utgångspunkter ligger till grund för ett särskilt arbetssätt och påverkar följaktligen pedagogens 

yrkesroll. 

3.2.5 Yrkesrollen   

Ett utforskande arbetssätt är förknippat med pedagogisk dokumentation. Detta utforskande 

arbetssätt beskrivs vidare som ett kollaborativt arbetssätt som innebär att pedagoger ska förhålla 

sig öppna till och vara nyfikna på barns utforskande. Pedagoger ska ta tillvara på de frågor som 

väcks under arbetets gång (skolverket, 2012). Pedagogers yrkesroll ska inte ses som barns 

ledsagare utan som medskapare av kunskap via samspel med dem. Kreativitet och fantasi är 

centrala aspekter i det kollaborativa arbetssättet. Att lyssna in det som pågår bland barnen och 

att dokumentera det anses vara en utgångspunkt för pedagoger. Pedagoger ska samtala med sitt 

arbetslag och med barnen om den pedagogiska dokumentationen för att få insikt i hur 

verksamheten ska vidareutvecklas (ibid). Stödmaterialet redogör för att pedagogers uppgift i 

pedagogisk dokumentation även kan vara att låta barnen att själva få syn på vad de är 

intresserade av genom att göra barnen delaktiga i att själva dokumentera sitt arbete medan det 
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pågår och på så vis reflektera över det. Det innebär även att pedagogerna får insikt i vad barnen 

är intresserade att jobba med för frågor. 

Wallskog (1999) menar att förskollärarens arbetsroll innebär att vara vårdare, lärare och 

medforskare.  Rollen som vårdare kommer man inte ifrån menar hon, då barn i förskoleålder är 

i behov av omsorg. Omsorgen sker genom att trösta, ge kärlek och bekräftelse och tillgodose 

barnens grundläggande behov. Wallskog menar att omsorgssituationer är det som är viktigast 

för relationsskapandet mellan barn och vuxen, detta i sin tur är det som gör barnet mottagligt 

för lärande. Rollen som lärare beskriver författaren innehåller att skapa och ge möjlighet för en 

för barnen utvecklande och lärorik tillvaro.  

3.3 Vad säger Läroplanen? 

Förskolans verksamhet styrs av läroplanen och med det även förskollärarnas uppdrag. Då det 

är förskollärarnas perspektiv på hur pedagogisk dokumentation i förskolans verksamhet som 

ska behandlas, blir det intressant att veta hur pedagogisk dokumentation beskrivs av läroplanen. 

Relevanta delar ur läroplanen återges därför nedan. 

I Lpfö 98 (skolverket, 2010) finns riktlinjer satta kring dokumentation och hur pedagoger ska 

följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten. Begreppet pedagogisk dokumentation 

benämns aldrig som sådant, men utifrån vad riktlinjerna beskriver kan tolkningen till 

pedagogisk dokumentation göras. Palmer (skolverket, 2016a) beskriver pedagogisk 

dokumentation som “ett arbetsverktyg som kan användas för att följa upp, utvärdera och 

utveckla verksamheten”. Med andra ord definierar Palmer pedagogisk dokumentation precis 

som dokumentation beskrivs i läroplanen. Genom dokumentation förvärvas kunskap om barns 

erfarenheter, kunnande, delaktighet och inflytande. Dessa kunskaper är centrala för att kunna 

stödja och utmana barn i deras utveckling och lärande. Lpfö 98 (skolverket, 2010) beskriver 

vidare hur all utvärdering ska ske utifrån ett barnperspektiv och hur barnen ska vara delaktiga 

och hörda i utvärderingen. Att som pedagog kunna se och ta tillvara på vad barnen intresserar 

sig för nämns också som något som blir möjligt via dokumentation.  

 

Lpfö 98 (skolverket 2010) gör gällande att strävansmålen ska styra förskolans inriktning och 

med det även den förväntade kvalitetsutvecklingen. Läroplanen anger även att förskolans 

kvalité systematiskt och kontinuerligt ska följas upp, utvärderas och utvecklas, för att varje barn 

ska ges bästa möjliga förutsättningar att utvecklas och lära. Med det kopplas dokumentation 

och kvalité ihop enligt läroplanen. Förskolechefen har ansvaret för kvalitén inom förskolan. 

Förskollärare ska medverka till det systematiska kvalitetsarbetet, samt erbjuda barnens 

vårdnadshavare möjlighet att delta i kvalitetsarbetet. 

 

3.4 Kvalitet 

Eftersom förskolans läroplan starkt förknippar dokumentation med kvalité blir det intressant 

för denna studie att behandla begreppet. En översikt kring hur tidigare forskning har behandlat 

ämnet beskrivs därför under denna rubrik och ställs till viss mån emot vad som står beskrivet 

angående kvalité i läroplanen.  
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Enligt den svenska nationalencyklopedin är kvalité; kvalitet, eller kvalité, benämningar för 

'egenskap', och beskriver graden av goda egenskaper (Nationalencyklopedin 2016). I förskolans 

värld skulle god kvalitet kunna betyda att verksamheten innehar olika goda egenskaper 

beroende på vem man utgår ifrån: föräldrar, barn eller pedagoger. Det blir följaktligen en 

diskurs angående vad kvalité kan vara och hur det bör behandlas. 

 

Brinkkjaer och Høyen (2013) definierar diskurs som hur vi talar om, förstår och förhåller oss 

till världen. En förutsättning för att få delta och tala i diskursen är att kunna förhålla sig till hur 

övertygelser och föreställningar stipulerar vad som blir accepterat som kunskap utifrån tidens 

rådande diskurs. En annan förutsättning är att ha en social position som ger rätt till att tala, för 

att inte det man säger ska bli avvisat som struntprat. Diskurs hör på så vis samman med en 

maktaspekt enligt författarna. En annan beskrivning av maktperspektiv som har betydelse för 

den pedagogiska dokumentationen och som kan knytas till dess kvalité beskrivs av 

LenzTaguchi (1997). Författaren menar att ett “uppifrån och ner” perspektiv, som innebär att 

pedagoger är styrda av exempelvis chefer, samhället eller “högre” parter i sitt arbete, inte är 

fördelaktigt för det pedagogiska arbetet i förskolan.  Istället menar LenzTaguchi att perspektivet 

“nedifrån och upp” skulle ge mer möjlighet till makt för den enskilde pedagogen eller 

arbetslaget att förändra verksamheten och med det kvalitén i den. I och med det vill författaren 

tydliggöra hur pedagogiskt förändringsarbete kan och bör ske i skärpunkten mellan teori och 

praktik. Var teorin kommer ifrån kan enligt författaren vara allt ifrån den enskilde, arbetslaget, 

kommunen, eller samhället. Vem som har den makten över förändringen blir med det svårt att 

säga. Den pedagogiska dokumentationen är det verktyg som knyter ihop praktik och teori 

(LenzTaguchi, 1997; Lindgren Eneflo, 2014). 

 

Diskursen idag går mer och mer åt att vi förlitar oss på experter som kvalitetssäkrar vår tillvaro. 

Med det litar vi inte längre på vår egen insikt för att försäkra oss om god kvalitet menar 

Dahlberg, Moss och Pence (2013) som inriktat sig på att försöka problematisera begreppet 

kvalitet. Författarna menar att begreppet kvalitet inte är ett neutralt ord då det är ett socialt 

konstruerat begrepp med särskilda innebörder. Det är detta som de valt att kalla för “diskursen 

om kvalitet”.Ceglowski (2004) har i sin studie använt sig av enskilda intervjuer och 

fokusgruppsintervjuer för att undersöka och presentera olika syn på kvalité i förskolor som kan 

ge insikt i hur olika diskurser förs angående ämnet. Olika intressenter i förskolan som 

exempelvis föräldrar, lagstiftare, pedagoger, utbildare av pedagoger, barn och liknande har 

olika behov och värderingar och kommer således definiera kvalité på olika sätt. I linje med 

Dahlberg, Moss och Pence (2013) tankar kring hur kvalité kan ha olika innebörder beskriver 

också Ceglowski (2004) hur kvalité är något löst konstruerat och att innebörden kan ändras 

beroende på specifika omständigheter. Som exempel på olika synsätt fann Ceglowski att 

föräldrar oftast nämner hur förskolan kommunicerar med familjen som ett kriterium för kvalité. 

Personal som ger barnen individuell uppmärksamhet, är stabila och omsorgsfulla såg de också 

som betydelsefullt. Pedagoger nämner oftast att professionalism och utbildning är viktigast 

vilket skiljer sig från föräldrars svar. De nämner sedan som näst viktigaste tema likt föräldrarna 

att omsorgsfulla och stabilitet hos personalen är viktigt.  
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Dahlberg, Moss och Pence (2013) beskriver att många ser kvalité som något att uppnå och inte 

som ett problem att ifrågasätta. De menar vidare att kvalitetens växande betydelse beror på det 

modernistiska sökandet efter ordning och säkerhet.  Både det som författarna valt att kalla 

för ”diskursen om kvalitet” och “den meningsskapande diskursen” söker svar på frågor om vad 

som är ett gott arbete inom våra förskolor, hur det kan definieras och hur det kan utföras. Det 

som skiljer diskurserna åt är metoderna de använder för att ta reda på detta.  

 

“Den meningsskapande diskursen” handlar till största del om att fördjupa förståelsen av 

förskolans verksamhet och dess projekt, det vill säga att se innebörden i det som pågår enligt 

Dahlberg, Moss och Pence (2013). Dessutom menar författarna att förskolans verksamhet är 

socialt konstruerad. Verksamheten har “ ... inga naturgivna egenskaper, inga inneboende 

kvaliteter, inga nödvändiga syften” (s. 95). Förskoleverksamhetens roll och syfte är inte 

självklara. Det författarna vill framhäva med detta är att det finns olika konstruktioner av 

förskoleverksamheten.  

 

Att kunna problematisera och på så sätt bli medveten om sin egen roll i sociala sammanhanghar 

en viktig betydelse i pedagogisk praktik. Genom självreflektion kan perspektiv vidgas och 

skapa en annan relation till liv, arbete och kreativitet. I förlängningen av det kan en 

reflekterande och kommunikativ pedagogik bedrivas. Förutsättningen för det är enligt 

Dahlberg, Moss och Pence (2013) först och främst en reflekterande praktiker men också 

redskap att använda sig av. Ett exempel på ett sådant redskap är pedagogisk dokumentation. 

Författarna beskriver pedagogisk dokumentation som ett viktigt redskap som används för att 

skapa en reflekterande och demokratisk pedagogisk praktik. De beskriver även vikten av den 

pedagogiska dokumentationens centrala roll i “den meningsskapande diskursen”. Istället för att 

som i “diskursen om kvalitet” förlita sig på ett standardiserat kvalitetsmått möjliggör 

pedagogisk dokumentation en självskapad mening och möjlighet att själva komma fram till en 

bedömning av vad som pågår (ibid).  

 

Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) betonar att systematiskt kvalitetsarbete skiljer sig 

från dagliga kvalitetsarbetet i förskolan.  Både förskolans egna dagliga kvalitetsarbete och 

systematiskt kvalitetsarbete är processer som främjar arbetet med kvalitet, men på olika nivåer. 

I det dagliga kvalitetsarbetet ligger fokus på att reflektera över vad pedagoger vill göra med 

barnen och hur verksamheten ska organiseras och planeras.  När de planerade aktiviteterna har 

genomförts, dokumenterats och avslutats är nästa steg för pedagogerna att analysera och 

reflektera över vad som fungerade bra eller mindre bra för att sedan göra en utvärdering av hur 

aktiviteten skulle kunna ha genomförts istället, eller hur pedagogerna ska planera och utveckla 

samma aktivitet till nästa gång. Skillnaden mellan dagligt kvalitetsarbete i förskolan och 

systematiskt kvalitetsarbete är hur analys, tolkning, utvärdering och kvalitetsutveckling 

framträder. Systematiskt kvalitetsarbete är organiserat och sammanhängande och fokus ligger 

på kvalitetsredovisning och kvalitetsutveckling. Systematiskt kvalitetsarbete bygger på och 

utgår i från det dagliga kvalitetsarbetet i förskolan och stämmer väl överens med pedagogisk 

dokumentation. 

 



11 

 

3.5  Svårigheter med pedagogisk dokumentation 

Denna studies forskningsöversikt har angett stora fördelar och en enorm potential med 

pedagogisk dokumentation. Tidigare forskning visar dock även på mindre fördelaktiga aspekter 

på pedagogisk dokumentation. Sådana aspekter redogörs för under denna rubrik för att ge en 

bredare bild, ökad förståelse och med det kunna väga fördelar mot nackdelar på ett välbalanserat 

sätt. 

3.5.1 Brister 

Buldu (2010) har utifrån sin studie som bestått av deltagande observationer, individuella 

intervjuer, fokusgruppsintervjuer och frågeformulär till föräldrar kommit fram till att det finns 

flera negativa aspekter med pedagogisk dokumentation. De svårigheter och utmaningar som det 

framkommit i studien att pedagoger stött på i dokumentationsprocessen var bland annat brist 

på material, utrustning och ekonomiskt stöd men också tiden och ansträngningen som 

pedagogisk dokumentation medför. Även dokumentationens brist på tillförlitlighet vid 

inspelningar ansågs vara en aspekt som försvårade dokumentationen, då pedagogerna upplevde 

att barnen kunde ändra sitt beteende när de visste om att de blev filmade. Det finns inte någon 

observation eller nästa steg som är objektiv eller mer sann än någon annan anser Lenz Taguchi 

(1997). Varje val av observation och tolkning är subjektiv och ett eget ansvar. Då man 

reflekterar med andra pedagoger blir ansvaret gemensamt. Det innebär också att man tar makten 

över sin egen praktik. 

En risk med pedagogisk dokumentation som pedagoger gett uttryck för i samtal är att en alltför 

frekvent dokumentation kan resultera i att dokumentationer endast samlas på hög. Bristen på 

tid gör att viss dokumentation aldrig används för reflektion och oanvänd dokumentation 

framstår i yttrandena som icke meningsfullt (Bjervås, 2011). Pedagogisk dokumentation är som 

utvärdering och dokumentationsform komplext och tidskrävande och kräver följaktligen en 

organisation som tillåter det (Elfström, 2013). 

3.5.2 Dilemman 

Bjervås (2011) menar att det finns dilemman för förskollärare att ta hänsyn till angående 

pedagogisk dokumentation. Dessa dilemman leder i vissa fall till att de väljer bort att 

dokumentera. Pedagogerna i Bjervås studie beskriver och problematiserar till exempel den här 

problematiken med ord som ”orosmoment”, ”närhet” och ”distans” då pedagogerna inte 

upplever sig lika närvarande då de dokumenterar. I samtalen med pedagogerna ger de uttryck 

för att dokumentationsprocessen riskerar att vara störande för barnen och även en oro för att 

barnen i pedagogisk dokumentation riskerar att bli objektifierade. Även maktperspektivet i 

pedagogisk dokumentation i samband med pedagogernas makt att välja vad som ska 

återkopplas till barnen tas upp av Bjervås. Författaren menar att pedagoger bör lägga stor vikt 

vid vilka delar av dokumentationen som presenteras för barnen och på vilket sätt för att barnen 

ska kunna förstå, behandla och dra nytta av det. Uteblir reflektionen av pedagoger riskerar 

barnet att dränkas av en allt för stor mängd dokumentation vilket skulle kunna motverka den 

pedagogiska dokumentationens syfte. 
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Olika pedagoger har olika ställningstaganden angående till exempel barns lärande.  I samtal 

med pedagoger framställs dessa ställningstaganden enligt Lindgren Eneflo (2014) som 

dilemman, vilka deltagarna orienterar sig mot. Författaren beskriver hur det finns en stor 

osäkerhet hos pedagoger kring vad pedagogisk dokumentation är och hur det bör utföras och 

de efterfrågar därför ett slags facit eller en rutin att arbeta utifrån.  Lindren Eneflo anser dock 

att dessa dilemman inte behöver ses som svårigheter eller problem, de kan snarare erbjuda 

berikade och fördjupade reflektioner utifrån pedagogernas olika teoretiska utgångspunkter. 

Lenz Taguchi (1997) menar dock att det på institutioner som förskolan ofta finns rutiner och 

handlingsmönster som försvårar förändringspotentialen. Pedagoger adopterar många gånger 

gamla rutiner och agerar enligt dem även om de inte anser sig ha det förhållningssättet. 

 

3.6 Sammanfattning forskningsöversikt. 

Den tidigare forskningsöversikten i den här studien ger en bild av pedagogisk dokumentation 

som ett verktyg som kan användas för att följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten 

(Skolverket, 2016a). Dokumentationen kan ske genom exempelvis videoinspelningar, 

fotografier och liknande. Det är inte bara förskollärarna som beskrivs kunna dra nytta av 

pedagogisk dokumentation. Tidigare forskning beskriver hur barn, förskollärare och föräldrar 

kan integreras i det pedagogiska dokumentationsarbetet genom exempelvis portfoliometoden. 

Barnen kan genom den samlade dokumentationen i sin portfolio se sin utveckling, känna 

stolthet över den och få en förståelse för hur de lär. Förskollärarna kan tillsammans med barnen 

göra gemensamma reflektioner utifrån dokumentationen och få insikt i hur verksamheten kan 

utformas. Föräldrar blir delaktiga då de via dokumentationen kan få insikt i sitt barns lärande 

(Bern, Frööjd & Torén, 2001). Förskollärare kan fördelaktigt adoptera ett konstruktionistiskt 

förhållningssätt. I ett konstruktionistiskt förhållningssätt ses språket som betydande för att 

skapa kunskap och via den konstruera världen som då kan förändras. Att som förskollärare 

erkänna sin egen delaktighet i denna förändring ses som betydande (Lenz Taguchi, 1997; 

Skolverket, 2012). Då pedagogisk dokumentation innefattar samtal tillsammans med reflektion 

som ska ligga till grund för hur verksamheten utvecklas blir det konstruktionistiska synsättet 

gynnsamt. Stödmaterialet för pedagogisk dokumentation (Skolverket, 2012) beskriver att 

konstruktionistisk teori är en teoretisk utgångspunkt för pedagogisk dokumentation 

 

Ett annat förhållningssätt som blir aktuellt för hur pedagogisk dokumentation bearbetas är 

vilken barnsyn förskollärarna har. Något som starkt kan påverka barnsynen och 

förhållningssättet man har till barn är begreppet barnperspektiv. I detta perspektiv läggs stor 

vikt vid vuxnas tolkningar av vad man tror att barn ger uttryck för och vidare utifrån den vuxnes 

tolkning beslutas vad barn är kapabla till och vad de behöver. Om förskollärarna istället lägger 

fokus vid begreppet barns perspektiv i större utsträckning ges barnens egna utsagor större plats 

och den vuxna tolkningen får stå tillbaka i barnsynen. Följaktligen blir skillnaden om barnsynen 

färgas av barnperspektiv eller barns perspektiv att barnperspektivet i mycket större utsträckning 

tar ett vuxenperspektiv i anspråk då barn tolkas. 
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Utifrån den pedagogiska dokumentationens grundläggande aspekter blir den här studiens 

nyckelbegrepp följaktligen: delaktighet, barnperspektiv, barns perspektiv och 

konstruktionistiskt förhållningssätt. 

3.7 Sammanfattning av centrala begrepp 

I denna del presenteras och beskrivs våra nyckelbegrepp valda ur tidigare forskning. Även en 

förklaring till hur dessa begrepp kopplas till vår studie redogörs. Dessa nyckelbegrepp används 

också senare vid vår analys av studiens resultat.  

 

 

Barnperspektiv- Då pedagogisk dokumentation för pedagogen innefattar att samtala och 

reflektera med både arbetslaget och med barn för att få insikt i hur verksamheten bör utvecklas, 

blir det betydelsefullt hur barnen förstås av pedagogerna. Den tidigare forskningsöversikten 

anger att en vuxen tolkning på såväl barns plats i samhället som barndom tas i beaktande för att 

förstå barn då ett barnperspektiv används. Även om barns utsagor ska tydas gör vuxna det med 

sin förförståelse angående barn. Begreppet barnperspektiv och dess sätt att förstå barn i 

förhållande till pedagogisk dokumentation blir med det intressant för denna studie och är därför 

ett av nyckelbegreppen. Om den vuxna tolkningen på barns utsagor blir för stark anser vi att 

det barnen ger uttryck för får minskat utrymme till fördel för den vuxna tolkningen som tar mer 

plats. Begreppet barnperspektiv betyder därför i denna studie att det barnen ger uttryck för 

filtreras genom den vuxnas tolkningar. 

 

Barns perspektiv- Detta perspektiv innebär till skillnad från ett barnperspektiv att det är barnets 

egna erfarenheter och vad de själva ger uttryck för som tas i beaktning av vuxna. Vill vuxna 

förstå barn via barns perspektiv är det närmsta man kan komma barns perspektiv att fråga barnet 

som får uttrycka sig självt. Vad barnen ger uttryck för och säger får då stor betydelse för den 

vuxna. Hur mycket pedagoger tar barns perspektiv i beaktning under den pedagogiska 

dokumentationens samtal ses därför som betydande för denna studie. Begreppet barns 

perspektiv blir därför ett nyckelbegrepp och innebär i denna studie att barns uppfattningar, samt 

hur de ger uttryck för dem i dess renaste form är odiskutabla. Vill vuxna närma sig att förstå 

barn utifrån begreppet barns perspektiv bör de vuxna hålla tillbaka sina tolkningar angående 

barn för att lämna plats för barnens utsagor att få betydelse. 

Delaktighet- I den tidigare forskningsöversikten beskrivs delaktighet som en betydande faktor 

i pedagogiska dokumentation. Pedagoger, barn och föräldrar kan alla involveras i förskolans 

pedagogiska dokumentationsarbetet på olika sätt. Barn ges genom delaktighet en möjlighet att 

göra sin röst hörd. I den pedagogiska dokumentationen innebär det att de är med och samtalar 

med pedagoger angående dokumentationen och det barnen ger uttryck för i dessa samtal tas i 

beaktning av de vuxna. I lpfö 98 (skolverket, 2010) beskrivs hur barn ska bli delaktiga och 

hörda i verksamhetens utvärdering och planering. Barnens delaktighet i pedagogisk 

dokumentation kan innebära att barnen själva får dokumentera sitt arbete medan det pågår. 

Föräldrars delaktighet beskrivs av tidigare forskning som att barns lärstrategier och lärprocesser 

synliggörs för dem genom att de får ta del av dokumentationen. Då pedagogisk dokumentation 

är ett utvecklingsverktyg blir vilka som är delaktiga och hur de involveras betydande för vilken 



14 

 

riktning verksamhetsutvecklingen tar.  Med det blir delaktighet ett nyckelbegrepp i studien. 

Delaktighet i pedagogisk dokumentation definieras här som att få ta del av, samtala om, vara 

med och skapa, eller att reflektera utifrån pedagogisk dokumentation. 

Konstruktionism- Det finns olika sätt att förstå lärande och utveckling utifrån vilken teori man 

utgår ifrån. Tidigare forskning beskriver konstruktionistisk teori och dess förhållningssätt på så 

sätt att språket och relationer ses som betydande för att skapa kunskap och förstå världen. Det 

kan i sin tur leda till att kunskap om vilken riktning utveckling bör ta, för att stimulera till 

ytterligare utveckling och lärande. Aspekter av den kognitiva konstruktivistiska teorin blir även 

belyst. Det anges hur denna teori ser en naturlig utveckling som sker i förhållande till barnets 

ålder och då relativt oberoende av omgivningen. Den konstruktionistiska teorin och synsättet 

harmoniserar väl med verktyget pedagogisk dokumentation, då det är ett utvecklingsverktyg 

som till stor del stödjer sig på reflektion via samtal. Detta för att veta vilken utveckling 

förskolans verksamhet bör ta. Hade pedagogisk dokumentation istället haft den kognitiva 

konstruktivistiska teorin som utgångspunkt hade miljön och verksamhetens utveckling inte setts 

som lika betydelsefulla att reflektera angående då barnen förväntas utvecklas naturligt 

oberoende av omgivningen.  Med det blir ett konstruktionistisk förhållningssätt betydande för 

den här studien och väljs ut som ett nyckelbegrepp. I vår studie ser vi ett konstruktionistiskt 

förhållningssätt som att vara öppen för förändring via samtal och reflektion med andra. 

4. Metod 

4.1 Val av metod 

Brinkkjaer och Høyen (2013) beskriver kvantitativa metoder likt att undersöka många personer 

via frågeformulär men inte få veta så mycket om var och en. Kvalitativa metoder är att 

undersöka få personer, men få veta mycket om var och en via observationer och intervjuer. 

Ahrne och Svensson (2015) menar vidare angående kvalitativ data att den kan handla om att 

studera en händelse, en beröring, ett yttrande, smak eller en bild. Det innebär att kvalitativ 

metod kan användas för att studera exempelvis beslutsfattande, hur makt opererar, tankar, 

intentioner, känslor eller upplevelser. Kvantitativ data framställer författarna likt en beräkning, 

eller en mängd av ett fenomen, så som antal, vikt, ålder, längd, summa eller differens. Då syftet 

med den här studien är att skapa en djupare förståelse för pedagogisk dokumentation i förskolan 

genom att undersöka förskollärares uppfattningar, tankar, upplevelser och känslor angående 

olika aspekter av pedagogisk dokumentation, blir en kvalitativ metod att föredra då den 

harmoniserar väl med studiens syfte.  

Det finns olika metoder att använda sig av vid kvalitativ forskning. Vidare förklarar vi vad 

metoderna observation och intervjuer innebär kortfattat. Observationsmetod går att genomför 

på olika sätt, Larsen (2009) beskriver icke-deltagande observation som att forskaren är åskådare 

av vad som ska observeras. I icke-deltagande observation integrerar inte forskaren med dem 

han eller hon observerar, forskarens roll går ut på att endast iaktta. Viktigt vid den här metoden 

är att forskaren undviker att genom sin närvaro påverkar beteendet hos dem som undersöks. 

Larsen gör vidare en redogörelse för hur intervjuer som kvalitativ metod kan användas som 

ensam metod eller tillsammans med andra metoder. När intervjuer sker tillsammans med andra 
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metoder kan själva intervjun fungera som en uppstart av en studie då de kan ge kunskap om 

vilka frågor som är intressanta att undersöka.  Den kvalitativa intervjun består av att frågor ställs 

som respondenten själv svarar på med sin egen formulering.  

Kvalitativt orienterade intervjuers styrka är att de går relativt snabbt att genomföra och de kan 

ge ett brett material. Intervjun bygger på att kunskap som forskaren eller studenten inte känner 

till ska skapas (Ahrne & Eriksson-Zetterquist 2015). Efter att tagit del av detta och då studiens 

syfte handlar om att få fördjupad förståelse utifrån kunskap erhållen av pedagogers 

uppfattningar av pedagogisk dokumentation, blev valet att tillämpa kvalitativa intervjuer som 

undersökningsmetod naturligt.  

Ahrne & Eriksson-Zetterquist (2015) nämner vidare angående kvalitativa intervjuer att de kan 

grupperas under olika begrepp som exempelvis ostrukturerade, semi-strukturerade eller löst 

strukturerade. Det är inte möjligt eller önskvärt att dra tydliga gränser mellan olika typer av 

intervjuer, men då kvalitativa intervjuer utförs kan intervjuaren bestämma i vilken grad de vill 

använda sig av högt strukturerade fasta frågor, eller mer öppna frågor som även kan anpassas 

efter situationen. Författaren menar även att en bredare bild med fler nyanser och dimensioner 

av ett fenomen blir möjligt att erhålla då öppna och anpassningsbara frågor används, men att 

större möjligheter att jämföra svar i olika studier ges av de fasta och färdigformulerade frågorna. 

Ett val gjordes utifrån det att tillämpa vad som kan kallas för en semistrukturerad intervju med 

både fasta och öppna frågor. Det på grund av ett intresse för att använda såväl strukturerade 

fasta frågor för att kunna identifiera likheter och variationer mellan olika respondenter, men 

även för att kunna gå in på djupet med hjälp av mer anpassade öppna följdfrågor, då en 

respondent gav uttryck för något som väcker särskilt intresse för studien. Bryman (2002) 

redogör för att de kvalitativa studier han gjort av organisationer har innefattat semi-

strukturerade intervjuer av anledningen att det ingått flera enheter i respektive undersökning 

och ett visst mått av struktur krävs för att kunna jämföra de olika fallen med varandra. Med det 

övertygades vi ytterligare att valet av en semi-strukturerad intervju var hållbar även i vår studie, 

då vi tillsynes hade samma intentioner. 

4.2 Tillvägagångssätt (dataproduktion och analys) 

Innan vi utformade våra fasta intervjufrågor läste vi på noggrant och skapade en översikt av 

tidigare forskning angående pedagogisk dokumentation. Ahrne och Eriksson-Zetterquist (2015) 

gör gällande hur det innan en intervju utförs kan vara bra att förbättra sin intervjuteknik genom 

övning. Vi valde därför att intervjua varandra för att bli mer trygga i våra roller som intervjuare. 

Författarna menar vidare att under intervjun och i synnerhet vid inledningen är det viktigt att 

vara vänlig och ge intryck av att vara intresserad av respondentens synpunkter. Med inspiration 

av det valde vi att vara noga med att inledningsvis redogöra för hur vi ville försöka vara så tysta 

som möjligt för att ge respondenten svarsutrymme och vår förhoppning var att inte uppfattas 

som ointresserade eller nonchalanta. För att inte få respondenten att känna sig utfrågad eller 

pressad till att ge vad de tror att vi ansåg var rätt svar var vi noga med att poängtera att vi endast 

var intresserade av deras tankar och att det var det som var betydelsefullt för oss. En ojämlik 

maktfördelning kan uppstå mellan intervjuare och respondent om intervjuaren använder en 

förhörslik stil som intervjuteknik (Ahrne & Eriksson-Zetterquist, 2015).  
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Empirin resulterade i 8 intervjuer som varierade mellan 40 till 60 minuter. Dessa 

transkriberades i sin helhet. Rennstam och Wästerfors (2015) menar att kvalitativ data 

inledningsvis ofta framstår som ett kaos som är svårt att hantera. Författarna ger förslag på hur 

detta problem kan hanteras och delar upp processen i de tre delarna: 

 att sortera 

 att reducera 

 att argumentera. 

Vi valde att använda dessa delar som inspiration för vår analys av studiens empiri. Vi började 

därför med att sortera materialet genom att läsa det ett flertal gånger för att få en överblick. 

Medan vi läste materialet började vi markera ord och fraser som identifierades ofta. Orden och 

fraserna började vi sedan sortera efter mönster som framträdde. Under den här processen 

började reduceringsarbetet genom att sortera bort delar av materialet som vi inte såg som 

betydande för studien. Nästa steg blev att se över vilka variationer som visade sig genom den 

sorteringen vi gjort. Mönster som visade sig relatera till varandra sammanfogades kontinuerligt. 

Det material som inte reducerades bort under sammanfogningen resulterade i fyra teman. Dessa 

analyserades och argumenterades via de teoretiska begreppen delaktighet, barnperspektiv, 

barns perspektiv och konstruktionistiskt förhållningssätt. Dessa teoretiska begrepp fann vi som 

betydelsefulla i den tidigare forskningshistoriken.   Analysen med hjälp av dessa nyckelbegrepp 

skedde genom att innehållet av empiriinsamlingen ställdes mot studiens nyckelbegrepp. 

Materialet från empiriinsamlingen analyserades utifrån våra nyckelbegrepp på så sätt att vi 

reflekterade över vad nyckelbegreppens innebörd betyder i förhållande till vad respondenterna 

gav uttryck för. Detta kan liknas med hur Larsen (2009) beskriver sista delen av 

innehållsanalys: ”Identifierade mönster utvärderas mot existerande forskning och teorier, 

överförbar nu kunskap formuleras” (s. 102). Innehållsanalys är ett sätt att identifiera mönster, 

samband och skillnader och Larsen beskriver detta som det mest använda analyssättet, vilket 

även kan liknas med hur vi har utfört vår analys. Studiens resultat är produkten av bearbetningen 

av studiens empiri och analys. 

4.3 Urval 

Urvalet för denna studie gjordes enligt ett bekvämlighetsurval. Bryman (2002) menar att ett 

bekvämlighetsurval består av personer som finns lättillgängliga för forskaren. En sådan 

urvalsstrategi innebär att man inte kan generalisera resultaten då de personerna troligen inte 

skulle kunna representera populationen som helhet. Då vår studie skedde under tidsbegränsning 

och aldrig hade för avsikt att representera en hel population föll valet redan från början på ett 

bekvämlighetsurval. När vi sedan började kontakta förskolor kom vi till insikt i att en del 

förskolor inte var villiga att vara delaktiga i studien på grund av tidsbrist och andra orsaker. Det 

var också problematiskt att förskolechefen som var tänkt som vår första kontakt inte besvarade 

våra samtal. Bekvämlighetsurvalet blev därför ännu mer betydande för vår studie då vi fick 

göra ett urval utifrån de förskolor som tackade ja och som var tillgängliga inom vår tidsram. 

Det för att hinna få respondenter till studien. Vi kontaktade sammanlagt 13 stycken förskolor i 

vårt närområde och fick svar av 8 stycken. Sammanlagt tackade 8 förskollärare från 5 olika 

kommunala förskolor ja till att medverka. Utav de förskollärare som tackade ja till att medverka 
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blev det inget bortfall. Alla respondenter i denna studie anges med siffror för att skydda deras 

identitet. Nedan följer en redogörelse för respondenternas yrkesverksamma år som förskollärare 

samt vilken åldersgrupp de arbetar med när intervjuerna genomfördes:  

 

 Respondent 1 har arbetat som förskollärare i 23 år och arbetar just nu med barn i åldrarna 

3-5 år  

 Respondent 2 har arbetat som förskollärare i 18 år och arbetar just nu med barn i åldrarna 

1-3 år 

 Respondent 3 har arbetat som förskollärare i 32 år och arbetar just nu med barn i åldrarna 

2-6 år 

 Respondent 4 har arbetat som förskollärare i 39 år och arbetar just nu med barn i åldrarna 

2-6 år 

 Respondent 5 har arbetat som förskollärare i 3 månader och arbetar just nu med barn i 

åldrarna 1-2 år 

 Respondent 6 har arbetat som förskollärare i 19 år och arbetar just nu med barn i åldrarna 

1-3 år 

 Respondent 7 har arbetat som förskollärare i 10 år och arbetar just nu med barn i åldrarna 

1-3 år 

 Respondent 8 har arbetat som förskollärare i 6 år och arbetar just nu med barn i åldrarna 

4-5 år. 

 

Bryman (2002) hävdar att ett bekvämlighetsurval kan väljas just utifrån tidsbrist eller 

kostnadsaspekter, men att resultatet ändå kan vara mycket intressant. Med det stärktes vår 

trygghet i att vårt resonemang angående urval var fördelaktigt för den tänkta studien. 

 

Förskollärare ska enligt Lpfö 98 ansvara för:  

 
att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följs upp 

och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens 

möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner (Skolverket, 

2010, s.14) 
 

Vår studies syfte var att ta reda på hur personal i förskolan tolkar och beskriver pedagogisk 

dokumentation. Utifrån att läroplanen uttryckligen anger att ansvaret angående dokumentation 

ligger på förskollärare och inte barnskötare eller annan personal, gjorde vi ett val i att begränsa 

oss till förskollärare som respondenter. 

4.4 Etiska överväganden 

Bryman (2002) betonar hur man i en undersökning inte kan bortse från att hänsyn till etiska 

ställningstaganden. I vår studie har därför hänsyn tagits till Vetenskapsrådets fyra 

forskningsetiska principer. Vetenskapsrådet (2002) beskriver informationskravet likt att de 

berörda av forskningen ska informeras om forskningsuppgiftens syfte, samt vad deltagande 

innebär för dem. Angående samtyckeskravet anges att deltagande bestämmer över sin 

medverkan och samtycke ska inhämtas av forskaren. Konfidentialitetskravet förklaras som att 
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största möjliga konfidentialitet skall ges till alla personer i undersökningen och att obehöriga 

inte ska kunna ta del av personuppgifter knutna till studien. Slutligen innebär nyttjandekravet 

att de insamlade uppgifterna om enskilda personer endast får användas för forsknings ändamål. 

Dessa har beskrivits i ett missivbrev som har lämnats på alla förskolor som ville överväga att 

delta i studien och på så sätt har respondenterna blivit informerade angående de etiska 

ställningstaganden vi tar hänsyn till. 

 

4.5 Tillförlitlighet 

Brinkkjaer och Høyen (2013) gör gällande att det inte finns några generella kriterier för 

värdering av kvalitativ forskning, men att det finns förslag till hur kvalitén kan bedömmas. 

Kvale (2009, refererad i Brinkkjaer och Høyen, 2013) menar att den kvalitativa forskningens 

grad av giltighet kan synliggöras genom att tre krav ställs på värderingen av den. 

Det första kravet som bör ställas är att validitet kan förstås som hantverksmässig kvalitet. Med 

detta menas att kvaliteten värderas genom forskarens trovärdighet, vilken i sin tur värderas på 

underlag av forskarens tidigare forskning. Den tidigare forskningen kan ge möjlighet att 

kontrollera att analysen inte innehåller selektiva uppfattningar och ensidiga tolkningar, även att 

metoden bör innefatta teoretiskt baserade överväganden utifrån den. Då vi i vår tidigare 

forskning beskriver en bred bild av pedagogisk dokumentation anser vi att vi har en gedigen 

grund att bygga våra ställningstaganden kring. Den grunden ger oss möjlighet att tillämpa en 

kritisk syn vid vår analys och därmed anser vi att vår studie i den här aspekten håller hög kvalité. 

Då teorin från tidigare forskning har spelat stor roll för vårt val av metod, anser vi oss uppfylla 

Kvales krav angående det.    

Det andra kravet handlar om att kunskap utvecklas genom kommunikation mellan olika parter 

som också påverkas. Legitima parter att samtala med, vara klar över samtalets mål samt att 

samtala med logiska argument ses som ett sätt att validera kunskapen. I vår studie valde vi att 

intervjua förskollärare, då de har en starkt betydande, och legitim roll för den pedagogiska 

dokumentationen i förskolan. Då vi även innan intervjuerna förklarade för förskollärarna vad 

vårt mål var med intervjuerna gav vi både dem och oss möjlighet att föra logiska argument i 

linje med samtalens ändamål. Med det anser vi att kvalitén för den kommunikativa validiteten 

är god. 

Det sista och tredje kravet riktar sig från en pragmatisk synvinkel. Den förpliktigar till att handla 

utifrån och verifiera undersökningens resultat. Vidare även att dokumentera vad resultaten är 

relevanta för, varför de är relevanta och var de är relevanta. Att handla utifrån och på så vis 

pragmatiskt validera studiens resultat kan bli problematiskt för vår studie då vi inte är delaktiga 

i förskolans verksamhet kontinuerligt och med det inte har möjlighet att handla utifrån studiens 

resultat. Dock kan vi ändå hävda att resultaten kan förstås som relevanta för förskolans praktik 

av pedagogisk dokumentation då resultaten bygger på en empiri insamlad av förskollärare som 

för tillfället är aktiva inom förskolans verksamhet. 
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5. Resultat 
Syftet med studien är att undersöka förskollärares uppfattningar, tolkningar och beskrivningar 

av pedagogisk dokumentation. Utifrån det fick studien frågeställningarna:  

 

1. Hur tolkar verksamma förskollärare begreppet pedagogisk dokumentation?  

2. Hur beskriver förskollärare att pedagogisk dokumentation tillämpas i verksamheten? 

3. Hur uppfattar förskollärare systematiskt kvalitetsarbete? 

 

Under denna rubrik följer en presentation av resultatet genom att vi presenterar de delar av 

empirin vi ansåg betydelsefulla för vår studie. Vi har valt att presentera studiens empiri i form 

av sammanfattningar av vad respondenterna gett uttryck för och att återge citat som vi anser 

representerar likheter eller skillnader mellan respondenternas svar.  Analysen återges även 

fortlöpande utifrån tidigare forskning med särskilt fokus på våra nyckelbegrepp.  

5.1 Förskollärarnas tolkningar av pedagogisk dokumentation 
Under intervjuerna uppdagades intressanta aspekter av respondenternas tolkningar av den 

pedagogiska dokumentationens egenskaper och de presenteras nedan under rubrikerna syftet 

med pedagogisk dokumentation, motstridigheter och svårigheter med pedagogisk 

dokumentation, problem med teknik, svårigheter i samarbetet, brist på tid och slutligen 

idealet pedagogisk dokumentation 

5.1.1 Syftet med pedagogisk dokumentation 

Respondenterna i vår empiri hade alla intressanta tankar kring vilket syfte pedagogisk 

dokumentation spelar för verksamheten. Under analysen synliggjordes dock vissa variationer 

angående förskollärarnas tolkning av den pedagogiska dokumentationens faktiska syfte. De 

flesta respondenterna beskriver pedagogisk dokumentation som ett verktyg med syftet att 

utvärdera och utveckla verksamheten. I nedanstående citat beskrivs hur pedagogisk 

dokumentation ska leda verksamheten framåt.  

 

Respondent 8:      
 

”En pedagogisk dokumentation ska ju vara någonting som leder framåt, som gör att det blir 

en utveckling. En ren dokumentation då talar man bara om det här har vi gjort. Men en 

pedagogisk dokumentation, det är någonting som gör att det utvecklas från det man har 

gjort” 
 

I detta citat framkommer det hur en syn på pedagogisk dokumentation är aspekten utveckling. 

Det här är en syn som flera av förskollärarna delar. Att använda pedagogisk dokumentation som 

ett verktyg för att kunna föra verksamhetens arbete framåt ger enligt förskollärarna möjligheter 

till utveckling inte bara hos barnen utan även hos dem själva och verksamheten i stort. Frågor 

som enligt förskollärarna är viktiga att ställa för utvecklingen är: var står barnen nu? vad 

behöver barnen nu? hur ska vi bemöta det? hur går vi vidare? 

En annan syn som framkommit gällande den pedagogiska dokumentationens syfte är hur 

utvecklingens aspekt kan utelämnas. Istället beskrivs syftet med pedagogisk dokumentation 

endast som ett verktyg för reflektion av redan utförda aktiviteter. I citatet nedan beskrivs hur 
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förskolepersonal genom dokumentationen kan gå tillbaka och kontrollera om en aktivitet gick 

som planerat.  

Respondent 4:  

”Det är ju att man planerar, utför och sedan dokumenterar det man har gjort och ser om det 

något så när stämmer överens [...] hur blev det vi hade tänkt och det kan ju bli inte alls så som 

vi hade tänkt, men det kan ju bli väldigt bra ändå. Och roligt och lärorikt. Så att det inte blev 

som vi hade tänkt behöver ju inte vara något fel.” 

 

Respondent 4 gör alltså en förklaring av syftet med pedagogisk dokumentation som ett 

utvärderingsverktyg framför ett utvecklingsverktyg. Om utvärderingen av en aktivitet visar på 

att aktiviteten inte blev som planerat så går hon helt enkelt vidare till nästa aktivitet. Respondent 

4 framhöll dock i intervjun att om en aktivitet är planerad med ett redan utsatt mål i vad man 

vill att barnen tar med sig från aktiviteten “så får man hålla sig”. Utifrån att respondenten inte 

ger uttryck för att dokumentationen kan utgöra en grund för utveckling blir analysen att 

respondenten endast ser verktyget som ett utvärderingsverktyg. Med det finns inga indikationer 

på att respondenten inte applicerar ett konstruktionistiskt synsätt på pedagogisk dokumentation 

i samma utsträckning som de förskollärare som tydligt ger uttryck för att den pedagogiska 

dokumentationens utvecklingsmöjligheter. 

 

Analysen visar hur förskollärares uppfattning om syftet med pedagogisk dokumentation kan 

variera. Det beskrivs hur den pedagogiska dokumentationen kan ligga till grund för en 

utvärdering av verksamheten och via den även en fortsatt planering och utveckling. Aspekter 

som innefattar såväl barns som pedagogers lärande och verksamhetens aktiviteter nämns i detta 

avseende. Å ena sidan beskrivs att pedagogisk dokumentation kan ses som en tråd att följa, som 

knyter an till vad som har hänt, ger förståelse för nuet och utifrån underlag av det får vägleda 

verksamheten i dess framtida utveckling. Å andra sidan kan den utvecklande 

aspekten utelämnas eller åtminstone inte läggas vikt vid. Även en osäkerhet kring begreppet 

pedagogisk dokumentation uppdagades då en respondent nämnde hur dokumentation bör ligga 

till grund för en nulägesanalys, planering, uppföljning och utveckling, men samtidigt var osäker 

på om det var pedagogisk dokumentation. Respondenten hade en uppfattning om att pedagogisk 

dokumentation och dokumentation skiljer sig åt i det avseende att barnens delaktighet var ett 

krav i den pedagogisk dokumentation. Med delaktighet menades enligt respondenten att barnen 

själva skulle dokumentera genom att ta foton eller genom att dokumentationen synliggörs för 

barnen genom exempelvis en digital fotoram med bilder som barnen kan titta på.  

5.1.2 Motstridigheter och svårigheter med pedagogisk dokumentation 

Analysen visar att förskollärarna för denna studie ser alla stora fördelar med pedagogisk 

dokumentation. De gav dock även uttryck för motstridiga känslor och upplevda svårigheter 

beträffande dokumentationen. Att ha för höga mål i arbetet kan exempelvis resultera i att det 

inte blir lönsamt, då mängden dokumentation blir svår att hantera. En annan nackdel som 

beskrivs är att dokumentationsarbetet kan få för hög prioritet och att barnen riskerar att hamna 

längre ner på prioritetslistan. Liknande nackdel beskrivs i citatet nedan där respondenten 

beskriver vad hon ser för nackdelar med pedagogisk dokumentation. 
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          Respondent 4: 

 ”Ja det blir väl om det blir för mycket dokumentation och för lite vara här och nu med 

barnen. Om det lixom blir det som blir det viktiga.” 

Respondent 4 framhåller hur kontakten med barnen bör vägas mot mängden dokumentationsarbete. 

Analysen är att det finns en risk för att försämra barnens delaktighet i verksamheten och 

relationen till förskollärarna, om pedagogisk dokumentation tar överhanden och barnen glöms 

bort. Då arbetet med barnen riskerar att nedprioriteras, riskerar även barnens perspektiv att 

förskjutas och lämna plats för att de vuxnas barnperspektiv som då blir dominerande i 

verksamheten. I intervjuerna uppges att barn riskerar att behandlas ogynnsamt av den 

pedagogiska dokumentationen. Det framkommer exempelvis att det ses som kränkande att 

synliggöra barns svagheter och hur förskollärare därför bör ha en kritisk blick angående vad 

som dokumenteras. I citatet nedan svarar respondent 3 på en fråga om det finns några faror med 

pedagogisk dokumentation. 

 

Respondent 3: 
 

Att man kommer fram till något som egentligen inte är eller någonting sådant kanske. Man 

gräver i någonting som man förstorar till exempel. Och då har vi ju olika boktavskombinationer 

och sådant där som man kanske lyfter fram på ett annat sätt än om man inte skulle 

dokumenterat. Det kan ju vara så. Jag känner ju att det inte är så, men jag kan ju se en fara i 

att det är så.  

Respondent 3 betonar hur dokumentationen kan övertolkas i negativ bemärkelse. Faran med 

det menar hon är att risken finns att etiketter sätts på barn eller som hon kallar det, att potentiella 

bokstavskombinationer, förstoras upp och lyfts fram på ett för barnen orättvist sätt.  Under 

intervjuerna betonar flera vikten av att förskollärare bör ha en kritisk blick angående vad som 

dokumenteras. 

Analysen av aspekter som dessa blir att barns mindre positiva sidor riskerar att övertolkas på 

ett ofördelaktigt sätt. Barns delaktighet i den pedagogiska dokumentationen kan och bör därför 

begränsas via förskollärares kritiska blick. För att skydda barnet från att bli kränkt, eller 

övertolkas i negativ bemärkelse kan förskollärare följaktligen aktivt utelämna vad de anser är 

barnets negativa sidor i dokumentationen. Det skulle kunna ses som att barnet inte får delta med 

hela sin person utan endast med de positiva sidorna. 

5.1.3 Problem med teknik 

En annan svårighet med pedagogisk dokumentation som beskrivs är tekniska problem. Exempel 

som framkommer är ifall datorer krånglar, batterier tar slut i kameror eller surfplattor och 

liknande. I citatet nedan skildras problematiska aspekter angående teknik och hur det kan 

upplevas som irritationsmoment. 

 

Respondent 4: 
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 ”Det är när det blir problem med tekniken. Datatekniken. Ja det beror ju på hur pass duktig 

man är på det där. Det kan ju. Det borde vara ett hjälpmedel säger alla som kan det. Och för 

de som inte kan det. Så kan det ju vara Då kan det ju bara krångla när vi inte får fram den 

dokumentationsmallen till exempel. Då blir man ju lätt irriterad. Asså det krånglar ju till det. 

Här är ju folk mellan 25 och 65 år som jobbar inom förskolan.  Det klart att kompetensen på it, 

det är ju olika. Många gånger kan de yngre mer. Inte alltid. Det finns jättemånga duktiga äldre 

också. Men när det är så, man blir ju lixom arg på döda ting när det inte funkar.”  

I citatet ges även en bild av att det inte behöver vara, men ofta kan finnas, en åldersaspekt 

angående teknisk kunnighet. Analysen blir att ett konstruktionistiskt förhållningssätt i det 

avseendet skulle kunna vara fördelaktigt. Det kan ge förskollärare en större acceptans för 

dokumentationens utveckling och främja viljan att lära ett nytt arbetssätt. 

5.1.4 Svårigheter i samarbetet 

När respondenterna resonerade angående samarbetets betydelse för pedagogisk dokumentation 

framkom vissa svårigheter gällande det. Då sjukdom drabbar ett arbetslag och ordinarie 

personal ersätts av vikarier framhålls det problematiskt i det avseende att pedagogisk 

dokumentation kanske inte kan genomföras som det var tänkt. En vikarie som får ta rollen att 

dokumentera en händelse med bilder kan ta mängder av bilder, men fortfarande inte fånga den 

aspekt arbetslaget är ute efter att synliggöra. Empirin ger uttryck för liknande problem inom 

arbetslaget. Följande citat skildrar hur den pedagogiska dokumentationen kan försvåras av att 

arbetslaget inte är samspelta. 

 

Respondent 7: 
 

 ”Kanske man inte är samspelta i arbetslaget. Att man inte tänker samma saker kanske. Vad är 

det vi ska dokumentera? Någon kanske tycker det är. Jag vet inte. Jag har inte varit med om det 

i och för sig. Men det kan ju vara en sådan där grej att man kanske tänker olika. Eller så kanske 

man tänker lika men gör olika i slutändan så att det inte blir samma resultat. Man kan ju inte 

göra allt själv.”  

Respondent 7 framhåller vikten av att alla i arbetslaget tänker på liknande sätt rörande 

dokumentationsarbetet. Analysen blir att ordinarie förskollärares delaktighet och förmåga att 

samarbeta är av yttersta för att bedriva en välfungerande pedagogisk dokumentation. 

5.1.5 Brist på tid 

En motstridighet och svårighet som förskollärarna upplevde och som de resonerade mest kring 

var tidsaspekten angående den pedagogiska dokumentationen. Bristen på tid beskrivs ofta likt 

nedanstående citat. 

Respondent 4:  

”Där kommer vi också in på det här att vi inte är fler som jobbar. Om man säger hade vi varit 

tre heltider och lite färre barn då hade det ju gett oss mer tid som man då hade kunnat lägga 

på pedagogisk dokumentation utan att det tar tid ifrån barnen. Men har man stora barngrupper, 

lägre personaltäthet och stora krav på teoretisk dokumentation då tar ju det alldeles för mycket 

tid. Det rimmar ju inte.” 
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Respondent 4 ställer här tidsaspekten i relation mellan barngruppens storlek kontra antal 

förskollärare och kraven som ställs. Hon ser en svårighet i att personaltätheten är för låg i 

relation till barngruppens storlek. I vår studie framkom det emellertid hur andra förskolor har 

löst problemet. I nästa citat skildras hur två arbetslag genom att samarbeta frigör mer tid till 

planering och pedagogisk dokumentation. 

Respondent 7:  

”Men vi måste samarbeta och ha barnen tillsammans vissa stunder på dagen. Och då har vi 

kunnat krympa tid på vissa ställen där vi har lagt som egen planering. Så vi har fått ut en och 

en halv till två timmar i veckan som vi kan ha planering på som vi inte hade förut.” 

Då arbetslagen har börjat stötta varandra genom att stundtals ansvara för två barngrupper har 

de enligt respondent 7 skapat mer tid genom samarbete och verksamhetsförändring. Det 

synliggörs vid ett flertal tillfällen under våra intervjuer att reflektionsarbetet angående den 

pedagogiska dokumentationen kan göras spontant då det finns tid och inte bara på schemalagd 

planeringstid. Det kan vara ute på förskolegården tillsammans med en kollega, eller då det är 

få eller inga barn kvar för dagen. På så vis kan tiden för pedagogisk dokumentation utökas 

betydligt. 

Analysen visar en total samstämmighet angående tiden som bristvara då det kommer till att 

kunna utföra pedagogisk dokumentation. Trots det kan förskollärare finna uppfinningsrika 

lösningar genom att göra andra avdelningar delaktiga i varandras arbete och på så vis lösgöra 

tid till sin egna pedagogiska dokumentation. I en sådan överenskommelse återfinns ett 

gemensamt konstruktionistiskt förhållningssätt hos minst två avdelningar då de är villiga att 

förbättra via att förändra. 

5.1.6 Idealet pedagogisk dokumentation 

En fråga samtliga deltagarna fick under empiriinsamlingen var: ”I din drömvärld, hur skulle 

pedagogisk dokumentation fungera?”. En rad intressanta infallsvinklar levererades i svaren på 

den frågan. 

 

Framför allt var det mer tid till förfogande som framhölls som ett kriterie för den pedagogiska 

dokumentationens drömvärld. Vikten betonades angående hur mindre barngrupper med lika 

stor personalstyrka skulle underlätta arbetet i egenskap av att ge mer tid till att ta vara på barnens 

tankar och erbjuda större möjligheter till att utveckla verksamheten. Tolkningen i analysen blev 

att för många barn per förskollärare försvårar för att kunna ta tillvara på barnens tankar.  

Barnens delaktighet i såväl dokumentation som utveckling minskar med det. Viljan till att 

uppmärksamma barns perspektiv finns, men hindras av hög arbetsbeläggning och 

verksamhetens utveckling styrs troligen då i större utsträckning av de vuxnas barnperspektiv. 

En önskan om att allt dokumentationsarbete skall ske på dagtid istället för kvällsmöten 

synliggjordes. Då hade förskollärarna varit piggare och reflektionerna hade varit mer givande 

vilket i sin tur hade kunnat påverka verksamhetens utveckling positivt.  

En vilja att slopa alla krav för att ges mer frihet i sitt dokumentationsarbete framkom. På så vis 

ansågs dokumentationen kunna anpassas bättre efter nuet och att det skulle ge mer möjligheter 
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att synliggöra vad verksamheten behöver för tillfället. Nästkommande citat beskriver hur 

respondenten skulle vilja att pedagogisk dokumentation ska fungera: 

 

Respondent 3: 
 

”Ja. Kanske ändå att den skulle vara ännu friare för oss. Att man slopade alla krav egentligen. 

Litade på oss pedagoger. Att den dokumentation man gör är så anpassad efter nuet att det är 

tillräckligt. Att vi känner med oss själva på avdelningen vad behöver vi dokumentera nu. 

Behöver vi RA-planer just nu. Behöver vi verksamhetsprotokollet eller vad är det vi behöver 

just nu asså. Verkligheten nuet styr mer i så fall. Det är ju bara en tanke. Jag har aldrig jobbat 

så men, Jag kan tänka mig att det måste vara jätteskönt. Att verkligen att man är helt fri lixom. 

Helt fri ifrån något krav. Men det är ju inte så. Vi är ju ändå under skolverket så att vi har ju 

ändå krav på oss och det har ju många instanser, krav.  Så att den verkligheten, den är ju inte 

verkligt men det kan ju vara en dröm för det.” 

Under studiens analys tolkas liknande önskningar om utökad frihet som att kraven från 

skolverket och liknande ses som ett hinder för att verksamheten ska kunna utformas på bästa 

sätt utifrån sin egen situation. Skolverkets delaktighet i arbetet kan med det tolkas som inte 

önskvärd. Skolverkets delaktighet och funktion antas då kunna motverka att såväl barnens som 

de vuxnas tankar angående sin situation ska kunna ligga till grund för vilken väg verksamhetens 

utveckling tar. 

En vilja om att begränsa dokumentationen till att endast ge klarhet angående om något speciellt 

krävs uttalades av en annan respondent. Med det kan analysen göras att pedagogisk 

dokumentation inte är så värdefull utifrån respondentens förhållningssätt. Att närma sig barnens 

tankar och delaktighet på detta sätt blir med det inte något som behöver prioriteras.  

Fler fysiska dokumentationsverktyg som kameror efterfrågades för att barnen aktivt skulle 

kunna vara med att dokumentera. Den här utsagan kan ställas som motsatts till tidigare stycke 

då den pedagogiska dokumentationen värderas högt. Analysen av att barnen också borde 

involveras i större utsträckning blir att barnens delaktighet och barns perspektiv i 

dokumentationsarbetet med detta förhållningssätt anses som ytterst betydande.  

5.2 Den pedagogiska dokumentationens tillämpning 

Under intervjuerna återgav respondenterna hur pedagogisk dokumentation tillämpas i deras 

arbete och med vem. Vad som framkom angående det presenteras nedan under rubrikerna:  den 

pedagogiska dokumentationens fysiska verktyg, den pedagogiska dokumentationens teoretiska 

verktyg, den pedagogiska dokumentationens medspelare och slutligen förskolechefens 

medverkan.    

5.2.1 Den pedagogiska dokumentationens fysiska verktyg 

Den pedagogiska dokumentationen är i sig ett verktyg för att utveckla förskoleverksamheten. 

För att kunna genomföra pedagogisk dokumentation framkommer det hur olika verktyg i form 

av fysiska redskap används i dokumentationsarbetet. I nedanstående citat ges exempel på olika 

tekniska verktyg som kan användas vid pedagogisk dokumentation.  

 

Respondent 2: 
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”... sen har vi ju faktiskt en ram och en sån här bildram som sitter på väggen och snurrar med 

bilder hela tiden, ute i hallen [...] det är också en slags dokumentation ju och den använder vi 

ju när vi är i hallen och väntar på kanske våran tur att få byta blöja eller vad det kan vara för 

någonting  [...]och då kan man ju snappa upp vad de har fattat och vad de upplever.”  
 

Respondent 3: 

 

”Man filmar med I-paden, tar ljudinspelningar.  Det är ju fritt fram för oss och ju mer teknik vi 

använder ju mer positivt är det ju. Tycker iallafall vår chef. Det ligger ju i tiden idag att man 

dokumenterar på olika sätt.”  

 

Respondenterna i vår studie är övervägande positiva till användandet av tekniska verktyg i sitt 

dokumentationsarbete. Att ta bilder på barnen eller filma de aktiviteter de genomför ses som ett 

lättillgängligt sätt att dokumentera, framförallt när aktiviteter genomförs av en personal och 

flera barn. Genom dator, internet och bloggar nås löpande dokumentation och information på 

bästa sätt ut till föräldrar. När det gäller barnen och att synliggöra dokumentationen för dem 

nämner flera av respondenterna att de använder sig av en så kallad “storbok”.  I nedanstående 

citat beskrivs storboken. 

Respondent 3: 

”Sedan skriver vi storbok också, som är en sorts dokumentation tillsammans med barnen. . Det 

är en stor bok såhär och sedan sätter vi in bilder vad vi gör och så sätter vi in text till. Vad vi 

gör, vad vi lärde oss och hur det gick. Och då använder vi väldigt mycket barnen, som får 

berätta om bilderna. Vi väljer ut bilderna som vi vill visa då. Vi vill visa både oss själva och 

barnen då. Vad vi har gjort. Och givetvis föräldrarna, för den står i hallen då.” 

 

Som nämnt i citatet ovan är storboken ett sätt att göra barnen delaktiga i pedagogisk 

dokumentation. Det betonas att såväl små som stora barn har glädje av storboken och ofta tittar 

i och pratar om den. 

Val av fokus för den fysiska dokumentationen benämns också som viktigt för en fördelaktig 

pedagogisk dokumentation. Nästkommande citat beskriver hur lärandet kan främjas om 

dokumentationens fokus ges betänkande. 

 

Respondent 8: 

 
”När vi dokumenterar så är det inte i första hand om alla barn är med på bild här nu. Utan,ok. 

Nu gör vi spegelsymetri här. Då tar vi kort här på den handen och på den bilden där. Man ser 

inte vilket barn det är men man ser vad det är de har gjort. Det som är fokus, faktan, intresset, 

görandet. Det ärlixom det som vi tar kort på. Inte för att det ska vara massa fina bilder på 

barnen utan för att fokusera på lärandet.” 

Respondent 8 menar att är barnen med på bilden riskerar de att stjäla fokus från aktiviteten och 

avsikten med den. Tolkningen av det blir att då barnen till stor del blir exkluderade från bilderna 

och endast deras händer är med, inkluderas deras görande och lärande i större utsträckning. 
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5.2.2  Den pedagogiska dokumentationens teoretiska verktyg 

Synliggörande beskrivs som en utgångspunkt för det teoretiska arbetet. Med teoretiska verktyg 

avses exempelvis samtal och reflektion som kan ses som kan användas under arbetet med 

pedagogisk dokumentation. Mycket av det som blir synligt via dokumentationen hade 

förskollärarna aldrig sett trots att det utspelar sig framför dem, på grund av att tempot i 

barngruppen är för högt. Dokumentationen erbjuder dem att se vad som händer i verksamheten 

i lugn och ro utanför arbetet i barngrupp, mellan såväl barnen, barn och vuxen, samt vuxen och 

vuxen. Aspekter som kan synliggöras är barns lärande, vad barnen vill lära sig mer om, vilka 

barn är aktiva och vilka är det inte, vad som har hänt under exempelvis en vecka och vad har 

fungerat bra och mindre bra. Förskollärarna nämner även att synliggörandet av vad som blivit 

uppnått kan ställas i relation till målen med en aktivitet och även ge information angående om 

barnen har haft roligt eller inte. Det betonas även hur förskollärare kan synliggöra egna brister 

och positiva aspekter angående hur de tar sig an sin yrkesroll. Utifrån det kan de vidareutveckla 

sig själva som förskollärare. Studiens analys pekar på att ett konstruktionistiskt synsätt 

angående det egna arbetet. 

Samtal som teoretiskt verktyg i anknytning till det som synliggörs vid pedagogisk 

dokumentation lyfts fram av samtliga deltagare men på varierande sätt. Vikten av barnens 

samtal kring dokumentationen betonas i bemärkelsen att förskollärarna på så vis får förståelse 

för barnens tankar kring det dokumenterade. I nedanstående citat beskrivs hur barnen och 

förskollärarna tillsammans skapar pedagogisk dokumentation och hur barnens berättelser kan 

synliggöra deras tankar kring den.  

 

Respondent 4: 
 

”Och sedan så har vi en storbok, som ett stort kraftigt kollegeblock. Där vi sätter in foton på 

vad vi gör på barnen då och det är väldigt praktiskt. Så skriver vi litegrann och sedan så pratar 

vi med barnen så får dom vara med. Vi skriver vad det handlar om i svart och det barnen säger 

skriver vi med rött. Och det är ju en dokumentation, en väldigt här och nu och bra och ha med 

barnen.” 

 

Analysen visar hur förskollärarna via samtal som dessa gör barnen delaktiga i dokumentationen 

och med det kan närma sig barnens perspektiv på ett påtagligt sätt. Det framgick även under 

intervjuerna hur små barn som inte än pratar, kan antas bli förstådda genom att få vara delaktiga 

i dokumentationer då deras reaktioner på så vis tydligare kan tolkas, än om de inte blivit 

dokumenterade.  

Respondenterna betonar även vikten av att förskollärare samtalar med varandra angående den 

pedagogiska dokumentationen. Följande citat anger vikten av en pedagogisk diskussion för att 

kunna åstadkomma en bra pedagogisk dokumentation.  

 

Respondent 8: 
 

”För att få en bra pedagogisk dokumentation bör man först ha en bra pedagogisk diskussion 

med kollegorna. Vad är det vi vill dokumentera? Vad är det vi vill synliggöra? Vilket lärande 

är det vi vill få fram?” 
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Respondent 8 framhåller hur viktigt hon tycker det är med en bra pedagogisk diskussion mellan 

arbetskollegorna. Genom diskussion riktar man hela tiden fokus mot det egentliga och 

gemensamma syftet man har med dokumentationen. Vidare betonar hon hur detta skapar en 

bättre pedagogisk dokumentation som är mer användbar i verksamhetens utveckling.  

Det blir av stor vikt att förskollärare pratar om hur den pedagogiska dokumentationen bör ta 

form innan arbetet tar fart. För att få en bra pedagogisk diskussion understryks även vikten av 

att förskollärarna faktiskt förstår varandra. Det kan främjas av att de använder samma begrepp 

och har liknande förståelse för dem. Ett konstruktionistiskt synsätt angående förskollärarnas 

yrkesroll identifieras under analysen av empirin då den betonar att nya förskollärare kan behöva 

stöta och blöta begrepp med sina nya arbetslag i början. Nya förskollärare behöver lära sig de 

vedertagna begreppen och språkbruket på sin arbetsplats innan de kan delta i en pedagogisk 

diskussion på ett bra sätt. 

Det framgår av intervjuerna att det är mycket vanligt att pedagogisk dokumentation ligger till 

grund för samtal på exempelvis planeringsmöten. Analysen visar att gemensam reflektion är ett 

viktigt teoretiskt redskap där förskollärare tillsammans reflekterar kring vad dokumentationen 

synliggör och på så vis även kan ta beslut om hur verksamheten bör utvecklas. Ett exempel på 

hur pedagogisk dokumentation förklaras som redskap för reflektion beskrivs i följande citat. 

 

Respondent 6: 
 

 ”Det är att synliggöra barns lärande. Att man tar vara på vad är det vi har gjort? Och att ha 

ett redskap att reflektera kring och arbeta vidare utifrån.”  

Denna studies analys påvisar en stark koppling till ett konstruktionistiskt förhållningssätt 

angående arbetssättet förknippat med pedagogisk dokumentation, då förskolans verksamhet 

kontinuerligt förändras utifrån reflektion grundad på dokumentation. I studiens empiri betonas 

ofta, som även är beskrivet i citatet ovan att barnens delaktighet ges utrymme och det finns en 

strävan att närma sig barnperspektiv. Enskild reflektion utifrån pedagogisk dokumentation är 

också något som förskollärarna i denna studie menade är vanligt och värdefullt. Analysen 

indikerar emellertid att gemensam reflektion värdesätts högre hos förskollärarna då de hade en 

större tendens att belysa den. 

5.2.3 Den pedagogiska dokumentationens medspelare 

Angående barns delaktighet i den pedagogiska dokumentationen gör respondenterna ett samlat 

uttryck för att det är av yttersta vikt. Då barnen får ta del av dokumentationen anser 

förskollärarna att de kan fånga upp deras tankar och få förståelse för vad de har lärt sig. En 

förskollärare nämner att det fördelaktigt kan göras med hjälpfrågor som exempelvis: vad gjorde 

vi där? lärde vi oss något på den bilden? vill vi lära oss något annat? Vad barnen svarar på 

liknande frågor eller spontant ger uttryck för angående dokumentationen kan i sin tur skrivas 

ner och på så vis blir dokumentationen fylligare. Vidare beskriver flera av förskollärarna hur 

det i sin tur kan ge vägledning för hur verksamheten kan utvecklas. I citatet som följer beskrivs 

hur verksamheten kan skulpteras utifrån vad barnen ger uttryck för. 
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Respondent 4: 
 

”Man måste tänka att det är både för barnen, i deras lärande, att dom får ta del av det. men 

även för oss pedagoger, hur vi arbetar vidare. men även när vi arbetar med barnen, deras 

dokumentation. Att de får ta del av det, så ser vi deras reflektion och ser hur vi ska arbeta 

vidare.” 
 

Då förskollärare arbetar med inspiration av tankar likt dessa blir analysen angående begreppet 

delaktighet följaktligen att barn ges tillträde till dokumentationsarbetet på ett betydande sätt och 

att den delaktigheten i sin tur tillåts påverka utvecklingen av förskolans verksamhet. Genom att 

involvera barnen i dokumentationen, håller förskollärarna medvetet tillbaka barnperspektivet 

till fördel för barns perspektiv som istället ges större plats. Analysen visar även att 

förskollärarna utgår ifrån ett konstruktionistiskt synsätt då de ger uttryck för att kontinuerligt 

reflektera över hur arbetet ska gå vidare utifrån vad dokumentationen ger för bild för tillfället. 

Då det kommer till barnens föräldrar ger förskollärarna uttryck för hur de anser att deras tillgång 

till den pedagogiska dokumentationen är viktig. En anledning till det är att de anser att 

föräldrarna genom att de tar del av dokumentation får reda på vad det är deras barn gör på 

förskolan och på så vis får ett underlag att prata med sina barn om det. De menar att föräldrarna 

har svårigheter att prata med sina barn om vad barnen gör i skolan då barnen inte är intresserade 

av att berätta det för dem, men via dokumentationen blir ett sådant samtal möjligt. 

Förskollärarna beskriver även dokumentationen som ett underlag för vad som tas upp i 

föräldrasamtal. Angående föräldrasamtal nämns att det även kan innefatta svåra ämnen kring 

ett barns situation i förskolan. Förskollärarens relation till föräldern beskrivs i samband med 

det som viktig. I citatet nedan beskriver respondent 3 att föräldrarna via en blogg kan ta del av 

den pedagogiska dokumentationen.  

Respondent 3: 

”Vi skriver veckobrev varje vecka till föräldrarna på ett forum på nätet som heter Väl. [...]Så 

utvärderar vi ju veckan som har gått och vad vi ska göra och det är det som ligger till underlag 

för veckobrevet. För föräldrarna berättat vi ju precis vad vi har gjort, hur det gick. Vad som 

kanske gick sämre och lite sådär för att föräldrarna ska ha ett underlag att prata med sina barn. 

För många föräldrar säger det att frågar vi barn någonting så har dom inte gjort någonting.” 

Respondent 3 belyser här hur föräldrar på ett lättillgängligt sätt kan ta del av dokumentationen 

hemma och få ett samtalsunderlag med sina barn. 

Analysen utifrån begreppet delaktighet visar att förskollärarna anser att föräldrarna bör ges 

tillträde till dokumentationsarbetet. Förskollärarna ger inga uttryck som antyder till föräldrarnas 

delaktighet i samma bemärkelse som barnens. Det betonas hur barnen bör vara med och forma 

dokumentationenoch med det i förlängningen även verksamheten. Föräldrarnas delaktighet 

reduceras till observatörer som bara blir delaktiga i att ta del av dokumentationen som underlag 

för samtal med sina barn och förskollärare. Förskollärarna tar då inte heller föräldrarna i anspråk 

lika starkt, eller inte alls beträffande det konstruktionistiska synsättet då föräldrarna till skillnad 

från barnen endast har en observatörnivå. 
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5.2.4 Förskolechefens medverkan 

Förskolechefens roll angående den pedagogiska dokumentationen beskrivs gemensamt enligt 

respondenterna som självklar. De framhäver att förskolecheferna använder sig av 

dokumentationen för att redovisa för sina chefer både vad som händer och hur arbetet utvecklas 

på förskolan. Något som också blir tydligt i intervjuerna är att förskolecheferna kan styra hur 

dokumentationsarbetet på förskolorna bedrivs.  Det beskrivs intressanta variationer av 

styrningar och hur de upplevs av förskollärarna. Det framhålls exempelvis att förskolechefer 

kan ställa krav på förskollärare angående såväl mängd, vad som ska dokumenteras och vilken 

typ av dokumentation de ska använda. Den här sortens styrning beskrivs ibland som stressande 

och ibland som något positivt. Nästkommande citat beskriver hur respondent 3 upplever att 

dokumentationen kan blir överväldigande. 

 

Respondent 3:  
 

”Det är ju också det där ibland att talar vi om för chefen att: stopp nu.  Börjar vi med det kanske 

vi får slopa något. Det får man också göra för de vill gärna, ofta ska man fortsätta med allt. Då 

får man lixom sätta upp handen och stoppa.” 
 

Respondent 3 belyser att det stundtals finns ett behov av att begränsa förskolechefens önskemål. 

Rörande tankar och beskrivningar likt dessa framkom även att förskollärarna ofta fick gehör 

hos cheferna. Det framkom även under intervjuerna att förskollärare ofta kan vara negativt 

inställda till förändringar via förskolechefernas styrningar till en början, men senare efter att ha 

vant sig vid det nya arbetssättet ibland kan se mer positiva aspekter av exempelvis nya 

dokumentationsformer. 

Det framkommer även en motsatt bild av förskolechefernas inblandning i den pedagogiska 

dokumentationen där förskolecheferna istället ställer kravet att minska mängden. Nedanstående 

citat beskriver hur för stor mängd dokumentation blev svår att hantera och hur respondenten ser 

på att bli styrd. 

 

Respondent 7: 

 
 Positivt. För att förut så hade, det var ju så. Man hade ju ett tema. Det hade man ju, men det 

kunde ju komma. Ohh, titta nu kunde han det ja. Då skrev man ner det också och nu gjorde han 

(barnet) ett lärande i den situationen och så skrev man upp det också och det blev så mycket 

dokumenterat att det blev, det hopade sig istället. Nu har man ju fokus på bara ett lärande eller 

kring ett område iallafall och då är det mer hanterbart.  

 

Respondent 7 gör gällande hur en förskolechef gör den pedagogiska dokumentationen hanterbar 

genom att begränsa den. Rörande indikationer om styrning och förskolechefers roll bör också 

nämnas att en respondent kände sig helt fri i sitt arbete med pedagogisk dokumentation. 

Respondenten beskrev ett helt fritt spelrum att dokumentera på efter vad som var intressant för 

tillfället. 
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Då begreppet delaktighet appliceras i analysen av studiens empiri blir resultatet att 

förskollärarna ser förskolechefernas delaktighet som självklar. Delaktighet kan anses vara en 

underdrift då respondenterna framhåller att förskolecheferna inte bara tillåts tillträde att vara 

delaktiga, utan snarare i de flesta fall leder arbetet för den pedagogiska dokumentationen. För 

förskollärarnas arbetssituation blir det ibland en belastning då förskolecheferna ställer höga 

krav som förskollärarna anser orimliga. I andra fall kan förskolechefernas delaktighet innebära 

att den pedagogiska dokumentationen begränsas och på så vis blir styrningen en lättnad för 

förskollärarnas arbete. I de fall förskolechefer förändrar förskollärares arbetssätt med nya 

dokumentationsformer och det krävs en invänjningsperiod innan förskollärarna ser nyttan med 

det, blir analysen intressant ur ett konstruktionistiskt synsätt. Det kan ses som att förskolechefen 

på så vis kan ge förskollärare en knuff till att anamma ett konstruktivistiskt synsätt och på så 

vis skapa en förändring. I förlängningen kan den förändringen leda till utveckling på ett sätt 

som annars aldrig varit möjligt. 

 

5.3 Kvalitets aspekten angående pedagogisk dokumentation 

Då Lpfö 98 anger att förskolans verksamhet kontinuerligt ska dokumenteras och 

kvalitetsutvecklas kopplas den pedagogiska dokumentationen på grund av att det är ett 

utvecklingsverktyg starkt ihop med det. Det blev med det intressant för vår studie att undersöka 

förskollärares uppfattningar av systematiskt kvalitetsarbete.  

 

Resultatet visar att respondenterna i studien har svårt att definiera vad systematiskt 

kvalitetsarbete är. En av respondenterna ville eller kunde inte besvara frågorna kring 

kvalitetsarbete alls. Nästkommande citat ger uttryck för att begreppet är svårhanterligt enligt 

följande: 

 

 Respondent 1: 

  

Nä men det är…. Vi jobbar ju med systematiskt kvalitetsarbete. Vi har ju en pärm med 

systematiskt kvalitetsarbete. Och på något sätt känner jag ju att det, lite grann så är det 

ju det här som jag har pratat om såhär att… att kunna se att utvecklingen går framåt och 

att utvärdera. Jag kan inte svara mer på den. Nä. Ni får slå upp detta. 

 

Trots att det finns en särskild pärm avsedd för det systematiska kvalitetsarbetet på arbetsplatsen 

är respondenten osäker på vad begreppet innebär. Citatet ovan är ett exempel som redogör på 

ett tydligt sätt hur svårt systematiskt kvalitetsarbete är att förklara inte endast av respondent 1, 

utan också för flertalet av respondenterna i studien då de gett liknande svar.  

 

 Då respondenterna hade svårt att förklara vad systematiskt kvalitetsarbete innebär blir analysen 

att det troligen är en utmaning att behandla för förskollärare i deras yrkesroll och det dagliga 

arbetet. Vi har valt att utifrån detta resultat behandla frågan kring systematisk kvalitetsarbete 

vidare i diskussionen.  
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5. 4 Sammanfattning 

Resultatet av studien visar att pedagogisk dokumentation används som ett verktyg med syfte 

och målsättning att utvärdera och utveckla verksamheten. I verksamhetens utveckling innefattas 

både förskollärarnas och barnens möjligheter till lärande, men huvudfokus ligger inte på den 

enskilde individen utan på verksamheten som organisation. I dokumentationsarbetet använder 

förskollärare både fysiska och teoretiska verktyg. Exempel på fysiska verktyg är Ipad, kamera, 

penna och papper. Exempel på teoretiska verktyg är samtal, reflektion och synliggörande. 

Resultatet visar att ett konstruktionistiskt förhållningssätt är fördelaktigt då 

dokumentationsformen möjliggör förändring. Om ett konstruktionistiskt förhållningssätt inte 

finns riskerar utvecklingen att hållas tillbaka. I detta förändringsarbete involveras barn i stor 

utsträckning då de är delaktiga i dokumentationen och tillåts reflekterar över den. Barns 

perspektiv tas i och med det i beaktande och tillåts påverka verksamhetens utveckling. Barnens 

föräldrar har även de en delaktighet i den pedagogiska dokumentationen, men endast som 

observatörer. Dokumentationen synliggör barnens lärande och vardag på förskolan och 

föräldrar får med det en grund att samtala med såväl barn som personal utifrån det. 

Förskolechefers delaktighet är att leda den pedagogiska dokumentationen. För förskollärarna 

kan det innebära olika krav på hur dokumentationen ska genomföras. Resultatet visar att 

förskollärare upplever förskolechefernas styrning olika. En begränsning i vad som ska 

dokumenteras kan upplevas positiv ifall dokumentationen tidigare upplevdes som övermäktig. 

Då en ny dokumentationsform möts av motstånd från förskollärarna som senare uppskattar det 

nya tillskottet, har förskolechefen hjälpt dem att anamma ett konstruktionistiskt 

förhållningssätt. Pedagogisk dokumentation innefattar även svårigheter att hantera. För höga 

mål gör arbetet svårhanterligt. Förskollärarnas kontakt med barnen riskerar att nedprioriteras 

om dokumentationen får ta för stor plats. Studien visar även att de vuxnas kommunikation är 

viktig i den pedagogiska dokumentationen då arbetet till stor del består av samarbete och 

gemensam reflektion. Ett stort dilemma som studien visar är att få tillräckligt med tid till arbetet 

med pedagogisk dokumentation. Resultatet visar ändå att den pedagogiska dokumentationens 

fördelar starkt väger upp för dess nackdelar.  

6. Diskussion 
Syftet med studien har varit att undersöka förskollärares uppfattningar av olika aspekter av 

pedagogisk dokumentation. På så vis har vi fått en djupare förståelse för verktyget angående 

hur det tolkas, tillämpas och dess utvecklingsmöjligheter. I diskussionen vill vi diskutera 

förskollärares perspektiv på pedagogisk dokumentation i förhållande till tidigare forskning och 

vår nya kunskap som studien har gett oss.  

6.1 Förskollärares syn på pedagogisk dokumentation 

Förskollärarna i vår studie beskriver en rad aspekter som ingår i deras tolkning av pedagogisk 

dokumentation. En grundläggande aspekt är att den ska synliggöra verksamheten. 

Synliggörandet ska i sin tur ligga till grund för reflektion och utvärdering av verksamheten. 

Reflektionen ska vägleda hur verksamheten fördelaktigt kan planeras vidare och utvecklas. 

Empirin är dock inte entydig då inte alla respondenter nämnde utvecklingsaspekten och således 

kan det antas att de uppfattar verktyget endast som ett utvärderingsredskap. Bjervås (2011) gör 
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gällande hur pedagogisk dokumentation som ett verktyg innefattar gemensam reflektion som 

kan leda till utveckling. Vi anser att utvecklingsaspekten är en helt naturlig del och ett villkor 

för att dokumentation ska kunna ses som pedagogisk dokumentation. 

 

Resultatet av empiriinsamlingen påtalar även svårigheter angående den pedagogiska 

dokumentationen. Det betonades exempelvis hur pedagogisk dokumentation kan bli svår att 

hantera, då för höga mål och krav finns angående den. Studien visar att tid i förhållande mot 

barngruppers storlek och antal personal är ett problem då dokumentationsarbetet är 

tidskrävande. Elfström (2013) menar att förskolan som organisation måste tillåta att pedagogisk 

dokumentation får ta tid. Det kan tolkas som att verksamheten ställer kravet på förskollärarna 

att dokumentera pedagogiskt, men samtidigt inte möjliggör tid till att utföra arbetet genom 

exempelvis för få personal. Samarbetssvårigheter i arbetslaget är ytterligare en aspekt som kan 

försvåra såväl dokumentation som reflektion och hindra utvecklingsarbetet. En annan svårighet 

som belystes är att barn riskerar att kränkas om deras svagheter synliggörs i dokumentationen. 

Buldu (2010) anger brist på utrustning, ekonomiskt stöd, och hög grad av ansträngning som 

andra problem förknippade med pedagogisk dokumentation. Vi menar emellertid att dessa 

svårigheter kan ses som möjligheter om reflektion angående lösningar även innefattas av 

dokumentationen. Då pedagogisk dokumentation redan är ett utvecklingsverktyg ser vi det 

naturligt att samtala, reflektera och vidareutveckla själva verktyget, på samma sätt som 

verksamheten utvecklas av det. Vid planeringstillfällena blir det då inte endast aktuellt att 

utifrån dokumentationen fråga sig: var står barnen nu? vad behöver barnen nu? hur ska vi 

bemöta det? för att utveckla verksamheten. Det blir även aktuellt att utifrån dokumentationen 

ställa frågor som: hur dokumenterar, reflekterar och samtalar vi nu? hur behöver vi 

dokumentera, samtala och reflektera? Med det lägger vi till aspekten kontinuerligt utvecklande 

i den pedagogiska dokumentationen, för att således komma till bukt med de svårigheter som 

finns inom den. I förlängningen blir troligen didaktiska ställningstaganden utifrån pedagogisk 

dokumentation lättare att göra och mer fördelaktiga för barnen och så vill vi arbeta. 

6.2 Den pedagogiska dokumentationens utförande 

6.2.1 Gemensamt språk 

För att den pedagogiska dokumentationen ska kunna ligga till grund för reflektion- och 

utvecklingsarbete menar förskollärarna i vår studie att det är av stor vikt att det sker en 

pedagogisk diskussion mellan arbetskollegorna. Den pedagogiska diskussionen ska leda till 

att fokus riktas mot det gemensamma syftet med dokumentationen. Genom att diskutera på 

vilket sätt dokumentationen ska genomföras och samtala om olika begrepp, säkerställs det att 

en liknande förståelse för dem finns och det skapar en mer användbar dokumentation. Elfström 

(2013) har genom sin studie uppmärksammat hur en pedagogisk diskussion mellan kollegor 

kan generera i ett, som hon kallar det, gemensamt språk angående verksamheten. Vi drar utifrån 

detta slutsatsen att ett gemensamt språk har en betydande roll i förskolans reflektionsarbete då 

begrepp som exempelvis pedagogisk dokumentation och delaktighet till stor del är 

tolkningsbara. Då en framstående del av förskollärares reflektions - och planeringsarbete sker 

individuellt behövs det att kollegor tänker lika. Om man inom en arbetsgrupp inte har skapat 
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sig ett gemensamt språk finns stor risk för att den pedagogiska dokumentationen blir 

svårhanterad eller till och med helt oanvändbar i det gemensamma arbetet. 

6.2.2 Hjälpmedel och val av fokus 

Något som vi uppmärksammat är hur våra respondenter inte bara benämner pedagogisk 

dokumentation som ett verktyg i sig utan även hur de i tillämpningen av dokumentationen 

använder sig av olika fysiska och teoretiska verktyg. De fysiska verktyg som nämns är bland 

annat papper, penna, I-pad, kamera och olika dokumentationsmallar. Angående de fysiska 

verktygen poängterades det hur dessa hjälpmedel inte bara är gynnsamma för att synliggöra 

barnens lärande utan även hur förskollärare kan synliggöra styrkor och brister i sin egen 

arbetsroll. Vår studie visar hur förskollärare ser på tekniska hjälpmedel som lättillgängliga. Det 

går snabbt att ta kort samtidigt som aktiviteter genomförs och genom att filma med I-pads kan 

personal dokumentera även om de är själva med en barngrupp. Gandini och Goldhaber (2001) 

framhäver vikten av valet av insamlingsmetod för att olika insamlingsmetoder belyser olika 

perspektiv av en händelse. En betydande aspekt med användandet av fysiska verktyg som 

förskollärarna uttryckte för oss är vikten av val av fokus. Med det kan de antas gå ett steg längre 

i Gandini och Goldhabers tankar då de menar att även samma insamlingsmetod kan belysa olika 

saker beroende på hur det används. Att exempelvis ta kort på det som är i fokus för lärandet, 

själva intresset eller görandet, framför att ta kort på alla barnen menar respondenterna främjar 

lärandet. Vår tanke är att som vuxen göra valet av fokus i den fysiska dokumentationen blir ett 

sätt att närma sig barns perspektiv. Att lägga vikt vid det som barnen intresserar sig för och 

fotografera det menar vi ger en möjlighet för barnen att återuppleva genom fotografierna, men 

också för vuxna att i efterhand verkligen se vad det var barnen såg eller gjorde. Pramling 

Samuelsson och Pramling (2010)  beskriver ett barns perspektiv som ett perspektiv där det tas 

hänsyn till vad barn faktiskt ger uttryck för och att vuxna inte går in med egna tolkningar. Vi 

anser att genom att exempelvis fotografera i närbild det barnen intresserar sig för, ges inte 

särskilt stort utrymme för egna tolkningar i efterhand om vad det var barnen intresserade sig 

för. 

6.2.3 Styrning eller frihet 

Bjervås (2011) menar att för stor mängd dokumentation kan resultera i att den inte hinner blir 

underlag för reflektion och med det inte blir meningsfull. Förskolechefens delaktighet i det 

pedagogiska dokumentationsarbetet framhålls av förskollärarna i studien som betydande. 

Vanligt förekommande är att de leder arbetet och ger riktlinjer för hur pedagogisk 

dokumentation ska genomföras. Det beskrivs som en lättnad då dokumentationsarbetet annars 

kan utföras i allt för hög grad och på så vis blir övermäktig att hantera. Genom att begränsa 

dokumentationsarbetet och ge riktlinjer kan alltså förskolechefen bidra till att arbetet blir 

hanterbart och värdefullt inom de delar det begränsas till. Lenz Taguchi (1997) beskriver då 

förskollärare styrs på liknande sätt som ett “uppifrån och ner” perspektiv och menar att det inte 

är fördelaktigt för pedagogisk dokumentation. Författaren anser att pedagogiskt 

förändringsarbete bör ske i skärpunkten mellan teori och praktik. Den här studiens empiri 

belyste även en önskan att vara fri från alla krav och få mer frihet i pedagogisk dokumentation. 

Förskollärarna menade att de då skulle kunna anpassa dokumentationen efter nuet och på så vis 

ha möjlighet att synliggöra vad verksamheten behöver för tillfället. 
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Vi anser att förskollärarna bör ha stor frihet i sin pedagogiska dokumentation och sympatiserar 

starkt med Lenz Taguchis (1997) tankar om att förändringsarbete bör ske i skärpunkten mellan 

teori och praktik. Förskollärare arbetar teoretiskt och praktiskt inom verksamheten varje dag 

och vad som bör prioriteras och dokumenteras vet troligen ingen bättre än dem. Dock ser vi 

även en stor fördel med förskolechefers styrning och riktlinjer då den pedagogiska 

dokumentationen inte fungerar som exemplet beskriver ovan. Utifrån att vi ser vinster med båda 

dessa aspekter blir vår slutsats att förskollärare bör ha stor frihet att applicera pedagogisk 

dokumentation där det är mest fördelaktigt. De bör även ha möjlighet att be om hjälp av 

förskolechefer för att få eventuell styrning i den mån de anser att det behövs. 

6.2.4 Grader av delaktighet 

I föreliggande studie framkom att förskollärare ser barnens delaktighet som värdefull för den 

pedagogiska dokumentationen. Barns delaktighet anges som en viktig del i pedagogisk 

dokumentation (Skolverket, 2012). På så vis kan förskollärarna närma sig barns perspektiv och 

bygga verksamheten med hjälp av det. Att visa barnen dokumentationen, ställa frågor till dem 

och skriva ner deras tankar är ett sätt att ta sig an detta rent praktiskt. Samtidigt beskrivs hur 

förskollärarens kritiska blick bör vaka över vilken dokumentation som barnen får ta del av och 

vad som ska dokumenteras. Det för att dokumentationen inte ska synliggöra något hos barnen 

som är kränkande och för att dokumentationens fokus ska riktas åt vad de vuxna anser 

fördelaktigt, som exempelvis lärandeaspekter. I hur stor utsträckningen barnen tillåts medverka 

och påverka kommer alltså bestämmas av pedagogernas kritiska blick. Den i sin tur påverkas 

troligen starkt av deras barnsyn. Det blir en balansgång mellan hur barns perspektiv får ta plats 

i den pedagogiska dokumentationen och hur de vuxnas syn på barn kommer att begränsa det. 

Vi anser att en medvetenhet angående denna balansgång är av yttersta vikt för att 

dokumentationen ska fylla sin optimala potential, vara harmlös och samtidigt involvera barnen. 

För att få en medveten hållning anser vi att förskollärare bör aktivt föra diskussioner angående 

detta dilemma. 

Föräldrar ska också få tillgång till och delaktighet i den pedagogiska dokumentationen. Enligt 

denna studies resultat reduceras till stor del deras roll till att agera observatör, som endast får ta 

del av dokumentationen, men som inte blir involverade i utvecklingsarbetet det berör. Lpfö 98 

(skolverket, 2010) anger att förskollärare ansvarar för att ge föräldrar möjlighet att vara 

delaktiga och utöva inflytande över den pedagogiska planeringen. Vi menar att pedagogisk 

dokumentation ger möjlighet för förskolläraren att uppfylla detta ansvar. Genom att involvera 

föräldrarna på ett sätt som mer liknar deras barns delaktighet i dokumentationsarbetet kan det 

bli en verklighet. Ett förslag på hur det kan göras rent praktiskt är att visa föräldrarna 

dokumentation, samtala med dem om deras tankar angående den och skriva ner dessa tankar 

tillsammans med dokumentationen. På så vis synliggörs även föräldrars perspektiv i 

dokumentationen och kan ligga till grund för förskollärarnas reflektioner angående 

verksamhetens utveckling och didaktiska ställningstaganden. 

6.2.5 Förhållningssätt 

Empirin belyser hur såväl barn som förskollärares lärande och verksamheten i stort kan 

utvecklas av verktyget pedagogisk dokumentation. Studien visar att ett konstruktionistiskt 
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förhållningssätt är fördelaktigt då det ger en acceptans till förändring. Då pedagogisk 

dokumentation kan riktas åt hela förskolans verksamhet och behandlas med öppenheten av ett 

konstruktionistiskt förhållningssätt, blir vår slutsats att den pedagogiska dokumentationens 

utvecklingsområden och möjligheter kan ses som obegränsade. 

6.3 Problematiken med systematiskt kvalitetsarbete 

Studiens resultat visar att systematiskt kvalitetsarbete är problematiskt för respondenterna att 

definiera och även svårt att hantera i deras yrkesroll. Vi väljer att under denna rubrik diskutera 

kring detta resultat. 

Ceglowsli (2004) menar att barn, föräldrar, pedagoger och lagstiftare alla har olika syn på vad 

kvalité är i förskolan utifrån deras olika behov och värderingar. Lpfö 98 (Skolverket, 2010) 

anger att utveckling ska ske utifrån barns intresse och även att förskollärare ansvarar för att 

föräldrar ska ges delaktighet och få inflytande över den pedagogiska planeringen. Vi anser att 

förskolläraren har en problematisk uppgift att hantera då de förväntas tillgodose dessa olika 

syner på kvalité på samma gång. För att problematisera den här hanteringen ytterligare kan 

nämnas att även förskolechefers och förskollärarnas egen uppfattning angående kvalitén i 

förskolan ska tas i beaktande. Sammantaget kan slutsatsen av vad kvalité är naturligt antas bli 

något diffus för förskolläraren då det ständigt bör vägas mot vilken och vems syn på kvalité 

som ska tas i beaktande. Med det kan systematiskt kvalitetsarbete i förskollärarens arbetsroll 

naturligt bli svår att hantera eller definiera.  

Vallskog (1999) anser att förskollärarens yrkesroll är dynamisk och innefattar att vara vårdare, 

lärare och medforskare. Då även dessa aspekter av yrkesrollen kontinuerligt ska hanteras i 

förskollärarens yrkesroll kan det ytterligare förklara hur förskollärare är ett mångfacetterat 

arbete. På en småbarnsavdelning med barn i åldrarna 1-3 blir rollen som vårdare mest 

framträdande. Under empiriinsamlingen var det något som uttrycktes av respondenterna som 

arbetade med små barn. De nämnde att saker som att få ha en torr blöja och ges närhet var vad 

de ansåg var de viktigaste kvalitetsaspekterna för små barn. Då dessa aspekter blir tongivande 

i yrkesrollen som förskollärare på en småbarnsavdelning skulle det kunna förklara varför 

systematiskt kvalitetsarbete blir svårt att ta sig an och följaktligen definiera.  

6.4 Metoddiskussion 

Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer för empiriinsamlingen av vår studie. Utifrån det har 

vi fått en utökad förståelse för den pedagogiska dokumentationen i förskolans verksamhet. Vi 

valde denna metod då den tjänade vårt syfte att få kunskap utifrån förskollärares perspektiv. 

Dock är detta en av många metoder att samla data och vi är medvetna om att resultatet hade 

kunnat bi annorlunda om vi exempelvis hade använt icke-deltagande observationer. En viktig 

aspekt angående den här metoden är att forskaren inte ska interagera med personerna eller 

fenomenet de undersöker för att inte påverka situationen. Vi har i stor utsträckning interagerat 

med respondenterna för studien och det kan antas ha påverkat resultatet. Vi har dock haft detta 

i åtanke och försökt påverka våra respondenter så lite som möjligt för att kvalitén på studien 

ska vara så bra som möjligt. 
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Bilaga 1 
 
Missivbrev 
 
Hej!  
 
Vi är två studenter, Ida och David från högskolan Väst, Trollhättan, som går vår näst sista 
termin på förskollärarprogrammet. Vi har nu påbörjat vårt examensarbete som omfattar 15hp 
av utbildningens sammanlagda 210hp.  
 
Vi har valt att inrikta oss på dokumentationen i förskolans verksamhet. Intressant för oss blir 
då hur verksamma inom förskolan ser på dokumentation och vad det kan tänkas beröra. Vi 
är intresserade av dina tankar och känslor kring ämnet och vi skulle bli glada om du skulle 
vilja delta i en intervju med oss angående det. 
 
I vårt arbete kommer vi följa de forskningsetiska principerna, som innebär att varken du som 
pedagog eller förskolan kommer att kunna identifieras i arbetet. All data och information som 
insamlas in under intervjun kommer endast att användas i vår undersökning. Syftet är som 
skrivet ovan att rikta studien åt dokumentationens betydelse i förskolan och för dig skulle ett 
deltagande innebära max en timmas intervju. För oss skulle det innebära ett stort bidrag till 
vårt empiriska underlag. Har du inte möjlighet till en timma så är vi flexibla. Du har när som 
helst rätt att avbryta intervjun eller din medverkan. 
 
Vi har för avsikt att använda diktafon vid intervjun, vilket underlättar för oss när vi ska 
sammanställa och analysera materialet. 
 
Tack på förhand för din medverkan!  
 
Om ni har några frågor är du välkommen att höra av dig till oss. 
 
David Eklund, tel nr: 0736324XXX 
David.eklund@student.hv.se 
 
Ida Storm, tel nr: 0704334XXX 
Ida.storm@student.hv.se 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor. 
 

 

Inledning 
 

Hur länge har du arbetat som förskollärare?  

 

Vilken åldersgrupp arbetar du med? 

 

Tillämpning 
 

Vad är dina spontana tankar då någon säger pedagogisk dokumentation i förskolan? 

 

Vilket syfte ser du med pedagogisk dokumentation? 

 

Hur bedrivs pedagogisk dokumentation på din arbetsplats? 

 

Vid vilka tillfällen arbetar du med pedagogisk dokumentation? 

 

Hur mycket planeringstid har du per vecka?  

 

Hur stor del av denna går till pedagogisk dokumentation? 

 

Vilket utrymme för individuell och/eller gemensam reflektion och återkoppling har du på din 

arbetsplats?   

 

Anser du att du har stor frihet i ditt arbete med pedagogisk dokumentation eller är du till viss 

del styrd i ditt arbete? 

 

Kvalitet 
 

Vad är dina spontana tankar då någon nämner kvalité? 

 

Vad är systematiskt kvalitetsarbete för dig? 

 

Hur tror du barn uppfattar kvalité? 

 

Hur tror du föräldrar uppfattar kvalité? 

 

Hur tror du förskolechefer uppfattar kvalité? 



 

 

 

Eventuella nackdelar 
 

Ser du några nackdelar med pedagogisk dokumentation? 

 

Vad är dina tankar på förhållandet mellan tiden som läggs för att dokumentera pedagogiskt och 

vad det ger tillbaka? 

 

Finns det något som försvårar pedagogisk dokumentation? 

 

Känner du några faror med pedagogisk dokumentation? 

 

Avslutning 
I din drömvärld, hur skulle pedagogisk dokumentation fungera? 
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