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Sammanfattning 

 

Den här studien behandlar pedagogisk dokumentation i förskolan. I och med att den reviderade 

Läroplanen 1998/2010 infördes, tillkom ett nytt kapitel om Uppföljning, utvärdering och 

utveckling och därmed kom även dokumentation att ingå som ett uppdrag för förskollärarna. I 

samband med detta har den pedagogiska dokumentationen fått en större betydelse inom 

förskolans verksamhet. Tidigare forskning har givit uttryck för att många pedagoger upplever 

en osäkerhet inför arbetet med pedagogisk dokumentation. Studiens syfte är därmed att studera 

några verksamma förskolepedagogers inställningar till och erfarenheter av pedagogisk 

dokumentation, dess genomförande, möjligheter och svårigheter i den pedagogiska 

verksamheten. De frågeställningar vi har för avsikt att besvara i denna studie är: Vilka 

inställningar beskriver och visar pedagogerna till arbetet med pedagogisk dokumentation? Vad 

beskriver pedagogerna att de dokumenterar och hur beskriver pedagogerna att de genomför 

pedagogisk dokumentation? Vilka erfarenheter har pedagogerna vad det gäller möjligheter 

respektive svårigheter i arbetet med pedagogisk dokumentation? 

 

Studien är en kvalitativ studie som utgår från ett pedagogperspektiv som skildrar pedagogers 

inställningar till och erfarenheter av arbetet med pedagogisk dokumentation. Vi har genomfört 

semistrukturerade intervjuer med sju verksamma pedagoger i förskolan, vilka arbetar med 

pedagogisk dokumentation. Studien har visat att den pedagogiska dokumentation kan fungera 

som ett tänkbart sätt att närma sig pedagogernas uppdrag om uppföljning, utvärdering och 

utveckling i förskolan. Resultatet i studien visar att samtliga pedagoger är positiva till arbetet 

med pedagogisk dokumentation och ser det som både spännande och roligt. När de berättar om 

det praktiska genomförandet visar det sig att pedagogerna har processerna i fokus för 

dokumentationsarbetet. Resultatet visar vidare att pedagogerna beskriver möjligheter i arbetet 

för barn, pedagoger och vårdnadshavare där den pedagogisk dokumentation ses som en resurs 

i den pedagogiska verksamheten. Vidare visar resultatet att pedagogerna tar upp ett fåtal 

svårigheter. Det är i början av arbetet som pedagogerna anger mest svårigheter och att det anses 

vara av vikt att gemensamt finna sin form för arbetet med pedagogisk dokumentation. I studien 

framgår det att pedagogisk dokumentation kan vara ett givande och utvecklande arbete i 

förskolan. 

 

 

 

Nyckelord: Pedagogisk dokumentation, förskola, dokumentation, lärande, fenomenologi 



 
 

Innehållsförteckning 
 
1. Inledning ............................................................................................................................................ 1 

1.2 Syfte och frågeställningar .............................................................................................................. 3 

1.3 Studiens relevans för yrket ............................................................................................................ 3 

1.4 Sökning av tidigare forskning ....................................................................................................... 3 

2. Pedagogisk dokumentation ............................................................................................................... 4 

2.1 Varför pedagogisk dokumentation i förskolan? ............................................................................ 4 

2.2 Skillnaden mellan dokumentation och pedagogisk dokumentation .............................................. 6 

3. Tidigare forskning: Vad pedagogisk dokumentation i förskolan kan innebära .......................... 7 

3.1 Pedagogisk dokumentation som arbetssätt .................................................................................... 7 

3.2 Pedagogisk dokumentation som ett synliggörande ....................................................................... 8 

Synliggörande av barns lärprocesser och tankar............................................................................ 9 

Synliggörande av pedagogers förhållningssätt ............................................................................... 9 

Synliggörande av verksamheten .................................................................................................... 10 

Synliggöra förskolan för vårdnadshavare och det omgivande samhället ..................................... 10 

3.3 Pedagogisk dokumentation för reflektion, kommunikation och kollektivt lärande .................... 10 

3.4 Pedagogisk dokumentation kan leda till verksamhetsförändring ................................................ 11 

3.5  Pedagogisk dokumentation som utgångspunkt för det systematiska kvalitetsarbetet ................ 13 

3.6 Den pedagogiska dokumentationens svårigheter och etiska dilemman ...................................... 14 

Pedagogers osäkerhet och tidsbrist ............................................................................................... 14 

Ny teknik och kunskaper ................................................................................................................ 14 

Etiska dilemman ............................................................................................................................ 15 

3.7 Sammanfattning av tidigare forskning ........................................................................................ 16 

4. Teoretisk utgångspunkt .................................................................................................................. 17 

5. Metod ................................................................................................................................................ 18 

5.1 Kvalitativ ansats - Fenomenologi ................................................................................................ 19 

5.2 Datainsamlingsmetod .................................................................................................................. 19 

5.3 Urval ............................................................................................................................................ 21 

5.4 Genomförande av intervjuer ........................................................................................................ 21 

5.5 Bearbetning och analys ............................................................................................................... 22 

5.6 Trovärdighet och tillförlitlighet i studien .................................................................................... 24 

Studiens generaliserbarhet ............................................................................................................ 25 

5.7 Etiska överväganden .................................................................................................................... 25 

6. Resultat ............................................................................................................................................. 26 

6.1 Inställningar till arbetet med pedagogisk dokumentation ............................................................ 26 



 
 

Roligt och spännande .................................................................................................................... 27 

Betydelsefullt att barnen görs delaktiga i dokumentationsarbetet ................................................ 28 

Man blir aldrig färdig ................................................................................................................... 29 

Varför pedagogerna valt att arbeta med pedagogisk dokumentation ........................................... 29 

6.2 Att genomföra pedagogisk dokumentation ................................................................................. 30 

Hur pedagogerna beskriver att de dokumenterar ......................................................................... 30 

Vad pedagogerna beskriver att de dokumenterar ......................................................................... 31 

6.3 Möjligheter i arbetet med pedagogisk dokumentation ................................................................ 32 

En hjälp i arbetet för att se och lyssna .......................................................................................... 33 

Sätter ord på det vi gör .................................................................................................................. 33 

Gå tillbaka, gå vidare och fördjupa .............................................................................................. 34 

Bidrar till betydelsefulla reflektioner och ett ökat samarbete ....................................................... 35 

6.4 Svårigheter i arbetet med pedagogisk dokumentation ................................................................. 36 

Tiden .............................................................................................................................................. 36 

Ny teknik ........................................................................................................................................ 37 

Det finns ingen färdig mall ............................................................................................................ 37 

Att få med alla barn ....................................................................................................................... 38 

6.5 Sammanfattning av resultatet ...................................................................................................... 38 

7. Diskussion ........................................................................................................................................ 39 

7.1 Resultatdiskussion ....................................................................................................................... 39 

Lärplattans underlättande funktion och en tydlighet i dokumentationens vad .............................. 41 

Möjlighetsaspekter i arbetet med pedagogisk dokumentation....................................................... 42 

Svårigheter och kritiska aspekter i arbetet med pedagogisk dokumentation ................................ 44 

7.2 Metoddiskussion .......................................................................................................................... 46 

7.3 Slutdiskussion .............................................................................................................................. 47 

7.4 Forskningens betydelse för yrkesutövningen .............................................................................. 48 

Referenser ............................................................................................................................................ 50 

Bilaga 1 

Bilaga 2



 

1 
 

1. Inledning 
 

2011 blev den svenska förskolan en egen skolform, vid den tiden började även en ny skollag 

att gälla. I denna skollag och i den reviderade läroplanen för förskolan (Lpfö 98/10) 

förtydligades och förstärktes förskolans pedagogiska uppdrag, vad det gäller att arbeta med 

barns utveckling och lärande (Skolinspektionen 2012; Åsén & Vallberg-Roth 2012). Detta kom 

att innebära att även förskollärarnas ansvar i den pedagogiska verksamheten förtydligades. 

Målen i läroplanen har utvecklats, blivit fler och har ändrat karaktär. I den reviderade läroplanen 

från 2010 kom även dokumentation att ingå som ett uppdrag för förskollärare. Detta var en följd 

av att kraven på insyn, dokumentation samt möjligheterna att mäta förskolans resultat och 

kvalitet sägs ha ökat (Eriksson 2015). Idag går det att utläsa en ökad fokusering på utvärdering 

inom verksamheter i den offentliga sektorn över lag och inte bara vad gäller förskolan (Åsén & 

Vallberg-Roth 2012).   

 

Under 2012 gjordes en granskning av Skolinspektionen där de undersökte hur förskolorna i 

landet arbetade med det förstärkta pedagogiska uppdraget. I denna granskning undersöktes 

bland annat hur förskolorna arbetade med att implementera och förankra läroplanen i den 

pedagogiska verksamheten, för att skapa goda villkor för lärande utifrån läroplanens 

intentioner. Granskningens resultat sammanställdes i rapporten Förskola, före skola – lärande 

och bärande (2012:7). I rapporten har Skolinspektionen bland annat granskat på vilka sätt 

dokumentation, uppföljning, utvärdering och analyser används i förskolorna, i syfte att utveckla 

arbetet så att varje enskilt barn får de bästa möjliga förutsättningar för att utvecklas, lära och 

känna sig delaktiga i förskolans verksamhet. Enligt Skolinspektionens granskning brister 

förskolan när det gäller uppföljning och utvärdering av verksamheten. Dokumentation i form 

av barnens alster, teckningar, foton finns det gott om. Det är själva uppföljningen och 

användningen av dokumentationen som saknas. I skolinspektionens rapport (2012) efterlyser 

man därmed ett mer konkret stöd till förskollärarna. Även Christian Eidevald (2013) är inne på 

samma linje och menar att det behövs ett mer konkret arbetsverktyg, för att dokumentationen 

ska bli en integrerad del i den dagliga verksamheten och inte en ytterligare arbetsbelastning för 

pedagogerna. Det framkommer att många förskolor har gjort välriktade och omfattade 

implementeringsinsatser och har kommit längre i sitt pedagogiska arbete med det nya 

utvärderings- och dokumentationsuppdraget än andra. Ett flertal förskolor är dock fortfarande i 

behov av att omorganisera sin verksamhet på ett sådant sätt där barns erfarenhetsvärld 

synliggörs och används som ett naturligt inslag i den dagliga verksamheten. De anses behöva 



 

2 
 

ett systematiskt arbetssätt där de förväntas följa och dokumentera vad verksamhetens innehåll 

betyder för varje barn och vilket lärande som tycks uppstå hos de enskilda barnen utifrån ett 

tydligt barnperspektiv (Skolinspektionen 2012).  

 

I artikeln ”Nytt verktyg ska ge stöd”, av Marie Eriksson (2012), i Lärarförbundets tidning 

Förskolan redogör Anna Palmer för hur förskolan med hjälp av pedagogisk dokumentation kan 

uppnå läroplanens mål för uppföljning, utvärdering och utveckling. Hon menar att i arbetet med 

pedagogisk dokumentation kan pedagogerna i förskolan följa barnens lärprocesser, 

dokumentera dem för att sedan ha den insamlade dokumentationen som en utgångspunkt för 

planeringen av det fortsatta arbetet. Pedagogisk dokumentation handlar om att uppmärksamma 

barnens tankar, vad barnen sysselsätter sig med och att man som förskollärare sedan använder 

sig av det i det kommande arbetet. Hon menar att inga ytterligare verktyg behövs förutom 

pedagogisk dokumentation. Ingela Elfström (2013) beskriver hur pedagogisk dokumentation 

fick ett relativt stort utrymme i samband med läroplansreformen 1998. Detta förstärktes med 

det stödmaterial som Skolverket gav ut och som författades av universitetslektorn Anna Palmer, 

Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan - Pedagogisk dokumentation (2012). 

Stödmaterialet kom som en följd av att läroplanen reviderades 2010, där kravet på 

dokumentation och utvärdering i förskolan förstärktes. Tanken med Stödmaterialet var att det 

skulle fungera som en hjälp för pedagogerna i arbetet med det nya målet om uppföljning och 

utvärdering. Att stödmaterialet behandlar pedagogisk dokumentation ger en bild av att 

Skolverket ser det som en bra metod för att arbeta med det nya målet i förskolan. 

 

Pedagogisk dokumentation framhålls oftast som positiv i forskningen, med rika beskrivningar 

kring dess möjligheter. Samtidigt påpekas det även att det kan förekomma en del svårigheter i 

arbetet med pedagogisk dokumentation (Bjervås 2011; Holmberg 2015; Lindgren-Eneflo 2014; 

Skolinspektionen 2012; Svenning 2011; Wehner-Godée 2010, 2013). Inom forskning på 

skolområdet har det framkommit att många pedagoger upplever en osäkerhet inför arbetet med 

pedagogisk dokumentation. Det handlar bland annat om en osäkerhet kring hur det är tänkt att 

dokumentationsarbetet ska se ut samt genomföras i förskolans verksamhet (Bjervås 2011; 

Holmberg 2015; Lindgren-Eneflo 2014). Det framkommer även att pedagogisk dokumentation 

anses av pedagogerna som något förskolan är ålagda att arbeta med (Holmberg 2015; Elfström 

2013). Även Eidevald (2013) framhåller detta och menar att många pedagoger upplever 

dokumentationskravet som en ännu en belastning i en redan stressad arbetssituation. Ytterligare 

framhåller även Charlotte Holmberg (2015) och Elfström (2013) att det har riktats kritik mot 
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att pedagogisk dokumentation lätt blir enbart en teknik med bilder som sätts upp på väggen utan 

att följas upp och användas. För att förändra sitt arbetssätt och för att förhindra att 

dokumentationen blir en hyllvärmare behöver pedagogerna få fler synsätt, infallsvinklar och 

metoder, vilket pedagogisk dokumentation kan sägas bidra med.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår studie är att studera några verksamma förskolepedagogers inställningar till och 

erfarenheter av pedagogisk dokumentation, dess genomförande, möjligheter och svårigheter i 

den pedagogiska verksamheten. Frågeställningar som vi avser att besvara i denna studie är: 

 

 Vilka inställningar beskriver och visar pedagogerna till arbetet med pedagogisk 

dokumentation? 

 Vad beskriver pedagogerna att de dokumenterar och hur beskriver pedagogerna att 

de genomför pedagogisk dokumentation? 

 Vilka erfarenheter har pedagogerna vad det gäller möjligheter respektive 

svårigheter i arbetet med pedagogisk dokumentation? 

 

1.3 Studiens relevans för yrket 

I samband med skolinspektionens (2012) granskning och annan tidigare forskning (Alnervik 

2013; Lindgren-Eneflo 2014; Bjervås 2011) har vi kunnat följa diskussioner om hur förskolan 

är i behov av att utveckla metoder för att följa upp, utvärdera och utveckla den pedagogiska 

verksamheten och deras sätt att arbeta med pedagogisk dokumentation. Forskningen ger en bild 

av att många förskolor verkar ha kommit olika långt i arbetet och att många är i startgroparna, 

där de precis har börjat med att implementera den pedagogiska dokumentationen i 

verksamheten. Trots omfattande utvecklingsinsatser tycks arbetet med pedagogisk 

dokumentation ge upphov till både frågor och osäkerhet bland pedagogerna (Bjervås 2011; 

Holmberg 2015; Lindgren-Eneflo 2014; Skolinspektionen 2012). Därmed anser vi att detta är 

ett område av vikt för oss blivande förskollärare att fördjupa oss i. Tanken med denna 

kvalitativa studie är att undersöka några förskolepedagogers inställningar till och erfarenheter 

av pedagogisk dokumentation i förskolan ur ett pedagogperspektiv.  

 

1.4 Sökning av tidigare forskning 

För att besvara studiens syfte och frågeställningar har vi valt att söka efter tidigare forskning 

och annan relevant litteratur genom söktjänsten Libris. Vi har även valt att använda oss av 

kurslitteratur, från våra tidigare studier vid Örebro Universitet. 
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Vid sökning i Libris användes sökorden “Dokumentation”, “Pedagogisk dokumentation” samt 

“Förskola”, vilket gav ett flertal användbara träffar av avhandlingar, monografier och 

antologier. Vid litteratursökningen upptäckte vi att det endast fanns ett fåtal avhandlingar som 

berör pedagogisk dokumentation och därmed kände vi oss en aning begränsade i vår sökning 

av litteratur. Detta bidrog till att vi även fick rikta vårt fokus mot annan forskningsbaserad 

litteratur i form av monografier och antologier samt skolverkets publikationer.  

 

De avgränsningar som gjorts vid val av tidigare forskning, kom att bidra till att endast svensk 

forskning användes. Dessa ansågs vara de mest relevanta för denna studie som berör arbetet 

med pedagogisk dokumentation i den svenska förskolan, då yttre ramfaktorer och 

förutsättningar är förhållandevis likvärdiga inom Sverige. Ännu en avgränsning som gjordes 

mot denna bakgrund var att använda nyare avhandlingar och litteratur i denna studie, eftersom 

forskningen visar på att stora förändringar har ägt rum de senaste åren vad det gäller arbetet 

med pedagogisk dokumentation (Alnervik 2013; Holmberg 2015; Lindgren-Eneflo 2014; 

Wehner-Godée 2013).  

 

Vidare har även en granskning gjorts av vilka källor som avhandlingar och annan litteratur 

använt sig av, för att på det sättet få tillgång till källor som har relevans för studien. I vårt urval 

beslutade vi därmed även för att använda litteratur som inte har en direkt koppling till 

pedagogisk dokumentation, men som vi ändå ansåg vara relevant för vårt syfte och 

frågeställningar. 

 

2. Pedagogisk dokumentation 
 

I detta avsnitt beskrivs varför pedagogisk dokumentation kan ses som ett användbart 

dokumentationsverktyg i förskolan med koppling till förskolans läroplan, Lpfö 1998/2010. 

Kopplingen till läroplanen görs eftersom den påverkar hur pedagoger ser på sitt uppdrag och 

hur de organiserar sin pedagogiska verksamhet (Wehner-Godée 2013). Avslutningsvis kommer 

avsnittet att belysa vad som skiljer den pedagogiska dokumentationen från dokumentation. 

 

2.1 Varför pedagogisk dokumentation i förskolan? 

Dokumentation har alltid varit en del av förskolans arbete, men arbetet har historiskt genomförts 

på olika sätt (Skolverket 2010). Det som har betydelse för hur dokumentationen har förändrats 

och sett ut genom åren är de idéer och tankar om barn, lärande och kunskap som varit 

dominerande vid just den tiden i samhället (Alnervik 2013; Lindgren-Eneflo 2014). I den 
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reviderade läroplanen för förskolan, Lpfö 98/2010, har det tillkommit ett nytt kapitel, 

Uppföljning, utvärdering och utveckling, där förskolans krav på dokumentation och utvärdering 

beskrivs. Det står att den pedagogiska verksamheten och dess kvalitet systematiskt ska 

dokumenteras, följas upp och utvecklas och att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt 

ska följas upp, dokumenteras samt analyseras. I läroplanen står det inte tydligt beskrivet hur 

dokumentationsarbetet ska gå till (Eidevald 2013; Lpfö 98/10; Sheridan och Pramling-

Samuelsson 2009). Eidevald (2013) diskuterar att det är upp till varje förskola att besluta hur 

de ska planera, genomföra, dokumentera och analysera de olika processer som förekommer i 

förskolan. Vilket han hävdar ger förskolorna en stor pedagogisk frihet. Denna frihet är inte bara 

positiv menar han, utan den kan även bidra till en stor oro och osäkerhet för pedagogerna. I 

läroplanen finns samtidigt oklarheter kring vad det är som ska fokuseras i 

dokumentationsarbetet, är det hur verksamheten bidrar till barns lärande eller är det, det 

enskilda barnets lärande som ska dokumenteras? (Åsén & Valberg-Roth 2012). 

 

Eidevald (2013) menar att det inte är barnens kunskaper som ska utvärderas utan hur väl 

verksamheten ger förutsättningar för lärande. För att barnen ska utvecklas och lära, anser han 

tillsammans med Palmer (2012), att förskolorna behöver utvärdera hur de tillgodoser och skapar 

förutsättningar för lärande och utveckling. Dokumentationens och utvärderingens huvudsakliga 

syfte handlar om att utveckla bättre lärprocesser och att kunna bedöma om arbetet i förskolan 

sker i enlighet med de uppställda målen. Det handlar vidare om att undersöka vilka åtgärder 

som behövs för att barnen ska lära och utvecklas i förskolan (Wehner-Godée 2013).  

 

Palmer (2012) belyser att de olika uppdragen som skrivs fram i läroplanen är förenade och ska 

ses som en helhet. Barns utveckling och lärande kan varken följas eller skiljas från 

verksamheten. Den dokumentation som görs av barns utveckling och lärande ska därmed alltid 

göras i relation till den pågående verksamheten, på samma sätt som uppföljning, utvärdering 

och utveckling av verksamheten alltid ska göras i relation till de barnen som finns i 

verksamheten just då. Genom att följa varje barn innebär det samtidigt att man följer 

verksamheten och tvärtom (Eidevald 2013; Palmer 2012). I förskolan handlar det då om att 

bedöma om verksamheten, arbetslaget och miljön stödjer och arbetar mot läroplanens mål. Det 

handlar därmed inte om att bedöma barns kunnande, lärande och utveckling. 

 

I och med att många pedagoger har visat en osäkerhet kring hur dokumentations- och 

utvärderingsarbetet ska gå till (Eidevald 2013; Holmberg 2015; Palmer 2012) gav som tidigare 

nämnts ett stödmaterial om pedagogisk dokumentation ut av Skolverket. Stödmaterialet syftar 
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till att ge pedagogerna vägledning i dokumentations- och utvärderingsarbetet (Palmer 2012). 

Där går det att utläsa följande:  

 
Genom arbetet med pedagogisk dokumentation kan den egna praktiken granskas och synliggöras och 

blir på så vis ett verktyg som gör det möjligt att följa barns utveckling och lärande, i relation till hur 

förskolan bidrar till barns utveckling och lärande (Palmer 2012, s. 5). 

 

Palmer (2012) beskriver i stödmaterialet att pedagogisk dokumentation kan vara ett fungerande 

arbetssätt i förskolans arbete kring målet uppföljning, utvärdering och utveckling. Den 

pedagogiska dokumentationen anses även vara ett sätt att se och förstå barnens lärande, i 

relation till läroplanens mål. 

 

2.2 Skillnaden mellan dokumentation och pedagogisk dokumentation 

I forskning beskrivs oftast en skillnad mellan dokumentation och pedagogisk dokumentation. 

Dokumentation i förskolans verksamhet kan innebära att ett analogt och digitalt material samlas 

in för att sedan sammanställas (Wehner- Godée 2013). Den kan genomföras på olika sätt, det 

kan handla om fotografier, videoinspelningar, barnens egenproducerade alster eller pedagogers 

anteckningar (Aronsson 2006; Palmer 2012; Wehner-Godée 2010). En dokumentation kan 

sedan bli pedagogisk genom att den används. Först när dokumentationen används, reflekteras 

över och får verka i ett pedagogiskt sammanhang och när den får konsekvenser för det fortsatta 

arbetet, kan man säga att den blir en pedagogisk dokumentation (Holmberg 2015, Lenz-Taguchi 

2013; Palmer 2012; Wehner-Godée 2010). Vidare ses den pedagogiska dokumentationen vara 

prospektiv då den kan användas i ett framåtsträvande syfte medan dokumentationen ses som 

retrospektiv, då den enbart är tillbakasyftande och fångar aspekter som redan har ägt rum (Lenz-

Taguchi 2013).  

 

Holmberg (2015) beskriver att det är svårt att dra en tydlig gräns mellan dokumentation och 

pedagogisk dokumentation, eftersom dokumentationen kan sägas utgöra grunden för den 

pedagogiska dokumentationen. Detta innebär att båda kan ses gå i varandra, vilket betyder att 

den ena kan ses som en förutsättning för den andra. Därmed kommer de båda begreppen 

fortsättningsvis användas synonymt i denna studie.  
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3. Tidigare forskning: Vad pedagogisk dokumentation i förskolan kan 

innebära 
 

I föregående avsnitt gavs en beskrivning av vad som gör en dokumentation pedagogisk. Det 

framkom att en dokumentation måste användas i ett pedagogiskt sammanhang för att bli 

pedagogisk. Den kan därmed fungera som ett underlag för planering av verksamheten, som ett 

utvärderingsinstrument under lärprocessens gång, som ett underlag för samtal med barn och 

vårdnadshavare samt som ett underlag för kvalitetsbedömningen av verksamheten (Wehner-

Godée 2013). Lenz-Taguchi (2013) framhåller att det inte går att ge ett konkret och entydigt 

svar på vad pedagogisk dokumentation egentligen är. Hon tar upp att en anledning till denna 

svårighet är att pedagogisk dokumentation i sig själv inte är något, utan den blir vad man gör 

den till, det är därmed ingen pedagogik eller filosofi i sig själv. Lenz-Taguchi (2013) menar att 

den pedagogiska dokumentationen skapas i mötet med de teorier, föreställningar och praktiker 

som dokumentationen används ihop med. För oss är det därmed omöjligt att ge en heltäckande 

beskrivning av vad pedagogisk dokumentation är, i detta avsnitt vi vill snarare beskriva vad den 

kan innebära, vilka möjligheter forskning menar att den kan ge samt vad den kan leda till. 

Avsnittet avslutas sedan med att belysa några av de svårigheter och etiska dilemman som 

tidigare forskning visat kan uppstå i arbetet med pedagogisk dokumentation. 

 

3.1 Pedagogisk dokumentation som arbetssätt 

Lenz Taguchi (2013) och Palmer beskriver att pedagogisk dokumentation hänger ihop med ett 

särskilt arbetssätt och ett pedagogiskt tänkande. De beskriver den pedagogiska 

dokumentationen som ett utforskande arbetssätt där pedagoger och barn söker och erövrar 

kunskap tillsammans. Pedagogerna förväntas inte förmedla färdig kunskap till barnen, utan de 

ska snarare vara medforskande pedagoger som lär tillsammans med barnen (Alnervik 2013; 

Palmer 2012; Wehner-Godée 2010). Den pedagogiska dokumentationen kan ses som ett 

redskap för att skapa en demokratisk och reflekterande pedagogisk verksamhet (Dahlberg, 

Moss & Pence 2013). Dokumentationen och dess demokratiska arbetssätt gör att det 

pedagogiska arbetet blir mer meningsfullt för både barn och pedagoger (Wehner-Godée 2013).  

 

Den pedagogiska dokumentationen brukar ibland kallas för Lyssnandets pedagogik av den 

anledningen att den ses handla om att lyssna in, förstå och fånga det lärande som pågår i 

verksamheten här och nu. Det handlar om att lyssna in vad barnen gör, funderar över, vad de 

utforskar och att synliggöra detta genom att dokumentera. Detta kan sedan användas i det 

fortsatta arbetet (Holmberg 2015; Lenz-Taguchi 2013; Åberg & Lenz-Taguchi 2005). Ett syfte 
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med den pedagogiska dokumentationen är att fånga lärandet och använda detta för 

verksamhetens utveckling men även för att utmana barnen vidare i sitt lärande (Skolverket 

2012; Wehner-Godée 2010). Den pedagogiska dokumentationen kan vidare ses fungera som en 

hjälp för pedagogerna att hålla fokus på det barnen är intresserade av och vad de försöker förstå 

(Elfström 2013; Holmberg 2015). Wehner-Godée (2010) poängterar att det är processen som 

ska synliggöras och dokumenteras och inte bara resultatet, den färdiga produkten. Hon 

förtydligar att det är lärprocesserna som ska vara i fokus, eftersom det är processen som berättar 

något för oss menar hon. Det är av vikt att komma ihåg att dokumentationen är medlet, som 

kan användas, och inte målet (Eriksson 2015). 

 

Vidare anses pedagogisk dokumentation inte vara någon arbetsmetod som går att kopiera, utan 

ett förhållningssätt som ska genomsyra hela den pedagogiska verksamheten (Wehner-Godée 

2010; Åberg & Lenz-Taguchi 2005). Wehner-Godée (2010) beskriver en fara i att se den 

pedagogiska dokumentationen som enbart en metod och ett insamlande av material att sätta på 

väggen. Då finns risken att man missar en viktig del i den pedagogiska dokumentationens 

grundtanke om reflektion och användning, vilket krävs för att kunna föra den pedagogiska 

lärprocessen vidare (Eriksson 2015; Holmberg 2015; Åberg & Lenz-Taguchi 2005; Wehner-

Godée 2013). Med hjälp av reflektion tillsammans med kollegor och utifrån en dialog med 

barnen kan den pedagogiska dokumentationen fungera som en hjälp för pedagogerna och ligga 

till grund för verksamhetens fortsatta planering och utveckling (Alnervik 2013; Elfström 2013; 

Eriksson 2015; Holmberg 2015; Palmer 2012). 

 

Att försöka dokumentera allt är däremot omöjligt, det gäller att välja ett fokus, att bestämma 

sig innan för vad det är som är intressant att dokumentera (Wehner-Godée 2010). Att börja 

arbeta med pedagogisk dokumentation handlar inte om att dokumentera mera, det handlar 

snarare om att dokumentera annorlunda och mer målmedvetet (Eriksson 2015). Vidare går det 

aldrig att skapa en heltäckande bild av hela verksamheten med hjälp av pedagogisk 

dokumentation, men det går att göra små nedslag i den. Dessa nedslag kan fungera som hjälp 

för att få syn på både möjligheter och brister i verksamheten.  

 

3.2 Pedagogisk dokumentation som ett synliggörande  

Den pedagogiska dokumentationen brukar i forskning betonas som ett synliggörande. Det 

handlar om ett synliggörande av barns och pedagogers lärande samt ett synliggörande av 

verksamheten (Alnervik 2013; Holmberg 2015; Lenz-Taguchi 2013; Lindgren-Eneflo 2014; 

Wehner-Godée 2010, 2013). 
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Synliggörande av barns lärprocesser och tankar 

Det som synliggörs i dokumentationer beskrivs ofta vara barns tänkande, lärprocesser och 

lärstrategier. Genom att barnen får berätta sina åsikter och funderingar via bilder framhåller 

Gunnar Åsén och Ann-Charlotte Vallberg-Roth (2012) att dokumentationen kan vara ett sätt 

för barnen att få sin röst hörd. Även Wehner-Godée (2013) betonar vikten av att barnen får 

möjlighet att stanna kvar vid foton, för att lära, minnas, känna igen, återbesöka och därmed 

fördjupa sina kunskaper. Det handlar om att skapa reflektionsmiljöer och möjligheter för 

barnen, så att de själva kan gå tillbaka för att se och följa sitt eget lärande och utveckling 

(Elfström, Nilsson, Sterner & Wehner-Godée 2008; Wehner-Godée 2013). Forskningen 

poängterar hur viktigt det är att barnen får spegla det egna lärandet i andras lärande och kunskap, 

för att kunna komma ännu ett steg längre i den egna utvecklingen. 

 

Genom den pedagogiska dokumentationen får även pedagogerna möjlighet till att se, följa, och 

skapa förståelse för hur barn lär och erövrar ny kunskap, både enskilt och i grupp. De ges även 

möjlighet att få syn på vad som driver lärandet framåt och hur de kan hjälpa samt utmana barnen 

vidare i det egna lärandet. Den pedagogiska dokumentationen kan på det sättet bli en hjälp för 

pedagogerna att förstå, handla och utgå ifrån de barn de har i barngruppen, just då (Eriksson 

2015; Palmer 2012; Wehner-Godée 2010, 2013; Åberg & Lenz-Taguchi 2005). 

 

Synliggörande av pedagogers förhållningssätt 

Den pedagogiska dokumentationen sägs även innefatta ett synliggörande av pedagogers 

handlande, lärande och förhållningssätt, och hur dessa kan påverka barnens möjligheter till 

lärande och utveckling samt vilken betydelse pedagogerna har för verksamhetens utveckling 

(Alnervik 2013; Lenz-Taguchi 2013). Genom den pedagogiska dokumentationen får 

pedagogerna möjlighet till att utforska sin egen barn- och kunskapssyn som träder fram i mötet 

med barnen, i deras agerande och i utformningen av verksamheten (Elfström 2013). Med hjälp 

av den pedagogiska dokumentationen sker därmed ett synliggörande av de diskurser och teorier 

som är rådande och får utrymme i den egna pedagogiska verksamheten (Lindgren-Eneflo 2014). 

Tack vare att detta synliggörs skapas möjligheter till förändring och omprövningar av de 

tidigare förgivet tagna föreställningarna för pedagogerna (Elfström 2013; Lenz-Taguchi 2013; 

Åberg & Lenz-Taguchi 2005). Detta leder till att pedagogerna styrs in mot att lyssna mer på 

barnen, på deras frågor, intressen och lärprocesser (Elfström 2013). 
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Synliggörande av verksamheten 

Förutom ett synliggörande av barns lärprocesser och tankar samt pedagogers förhållningssätt 

bidrar den pedagogiska dokumentationen samtidigt till ett synliggörande av verksamheten och 

dess innehåll. Dokumentationen kan skapa förutsättningar för pedagogerna att få syn på hur 

miljön och verksamheten inverkar på barnens utveckling och lärande. Med hjälp av den 

pedagogiska dokumentationen kan pedagogerna upptäcka vad som är i behov av att förändras i 

miljön och utformningen av verksamheten gällande exempelvis innehåll, tid, material eller 

inomhusmiljö. Detta för att barnen ska få de bästa möjligheterna för att utvecklas och lära samt 

för att de ska kunna utmanas vidare i sitt undersökande och lärande, i en strävan mot läroplanens 

mål (Engdahl & Ärlemalm-Hagséer 2015; Palmer 2012; Åberg & Lenz-Taguchi 2005).  

 

Synliggöra förskolan för vårdnadshavare och det omgivande samhället 

Avslutningsvis kan den pedagogiska dokumentationen även skapa möjlighet till att synliggöra 

barns lärprocesser samt förskolans arbete med mål och innehåll, för det omgivande samhället 

(Dahlberg, Moss & Pence 2013; Engdahl & Ärlemalm-Hagséer 2015).  

  

Samverkan med barnens vårdnadshavare anses vara en viktig del i förskolan. De ska enligt 

läroplanen ges möjlighet till både insyn i och inflytande över verksamheten (Åberg & Lenz-

Taguchi 2005). Flera forskare lyfter betydelsen av att den pedagogiska dokumentationen kan 

fungera som en bra förbindelse mellan förskolan och hemmet (Elfström 2013; Holmberg 2015; 

Åberg & Lenz-Taguchi 2005). Dokumentationen ger vårdnadshavarna insyn i verksamheten 

och via den kan de ta del av sina barns vardag på förskolan (Åberg & Lenz-Taguchi 2005; Åsén 

& Vallberg Roth 2012). De dokumentationer som finns synliga på förskolan, kan vidare fungera 

som ett bra underlag för samtal och diskussioner mellan pedagoger och vårdnadshavare. Det i 

sin tur kan bidra till att vårdnadshavarna får möjlighet att påverka och delta vid planeringen och 

utformningen av verksamheten, vilket även det finns föreskrivet i förskolans läroplan (Engdahl 

& Ärlemalm-Hagséer 2015). Genom att synliggöra det som sker i förskolans verksamhet kan 

det bidra till att både vårdnadshavare och politiker får en förbättrad insyn i förskolans vardag.  

 

3.3 Pedagogisk dokumentation för reflektion, kommunikation och kollektivt lärande 

Det anses vara av vikt att inte låta dokumentationen stanna vid endast ett synliggörande, utan 

det är centralt att skapa miljöer för reflektion och kommunikation. En av de betydelsefulla 

funktionerna med dokumentation är att skapa en utgångspunkt för gemensam reflektion (Åsén 

& Vallberg-Roth 2012). Genom att uppmuntra till att väcka frågor samt bjuda in till dialog 

försöker man få dokumentationen att kommunicera till barnen och pedagogerna (Elfström 
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2013; Åberg & Lenz-Taguchi 2005). Detta för att barnen ska kunna lära sig att reflektera över 

olika fenomen och händelser (Elfström mfl. 2008). Människor är beroende av varandras seende 

och lyssnande för att kunna skapa nya kunskaper. Det handlar om att utmana, ifrågasätt och 

möta de invanda tankarna tillsammans med andra och att synliggöra olika tolkningar. Det är i 

kommunikation med andra som vi får syn på fler sätt att tolka och förstå något, det är även då 

vi kan lära oss något av dokumentationen (Wehner-Godée 2013). Flera tidigare studier visar 

hur betydelsefull det kollektiva lärandet är i samband med pedagogisk dokumentation och hur 

det ligger till grund för utveckling i verksamheten på flera plan. (Alnervik 2013; Elfström 2013; 

Holmberg 2015).   

 

Den pedagogiska dokumentationen sägs ytterligare kunna skapa möjlighet får både barn och 

pedagoger att lära av och med varandra samt av materialet och lärandemiljön (Wehner-Godée 

2013). I arbetet med pedagogisk dokumentation är det därmed av vikt att involvera barnen i 

reflektionsarbetet (Åberg & Lenz-Taguchi 2005). Den pedagogiska dokumentationen ska inte 

göras på barnen utan med barnen. Det är betydelsefullt att barnen själva får vara med och 

dokumentera, reflektera samt sammanställa det dokumenterade (Eriksson 2015; Lenz-Taguchi 

2013; Sheridan & Pramling-Samuelsson 2009; Palmer 2012; Åberg & Lenz-Taguchi 2005). 

Det handlar om att göra världen synlig i dokumentationen för barnen, utifrån deras eget 

perspektiv (Sheridan & Pramling-Samuelsson 2009). Det är när dokumentationen används och 

barnen görs delaktiga som den också kan ses som ett demokratiskt arbetssätt (Aronsson 2006). 

Även Ann Åberg och Hillevi Lenz-Taguchi (2005) beskriver hur den pedagogiska 

dokumentationen kan öppna upp för ett mer demokratiskt arbetssätt, där lyssnandet får en 

central plats. Det är sedan av vikt att den dokumentation som görs finns tillgänglig för alla, att 

den kan användas som en gemensam resurs av både barn och pedagoger (Elfström mfl. 2008; 

Eriksson 2015; Palmer 2012; Wehner-Godée 2010; Åberg & Lenz-Taguchi 2005).  

 

3.4 Pedagogisk dokumentation kan leda till verksamhetsförändring 

Forskning visar att pedagogisk dokumentation inte bara för med sig ett nytt arbetssätt, utan den 

kan även föra med sig ett nytt förhållningssätt till barn, kunskap och lärande. Diskussionerna 

utifrån dokumentationen om barn- och kunskapssyn, kan bidra till förändringar på både 

barngruppsnivå och enhetsnivå. Dessa förändringar sägs synas i bland annat pedagogers 

arbetssätt och verksamhetens organisation (Alnervik 2013; Bjervås 2011; Elfström 2013; 

Dahlberg, Moss & Pence 2013).  
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Två relativt nya doktorsavhandlingar tar upp detta, hur arbetet med pedagogisk dokumentation 

kan möjliggöra för utveckling och förändring av verksamheten (Alnervik 2013; Elfström 2013). 

Genom intervjuer och nätverksträffar med pedagoger i förskolan har Karin Alnervik (2013) 

studerat hur arbetet med pedagogisk dokumentation kan bidra till förändringar över tid. Hon 

har följt fyra förskoleenheters arbete under fyra år. Hon har utgått från en verksamhetsteori då 

hennes syfte var att granska de förändringar som pedagogisk dokumentation kan föra med sig 

i verksamheten. Hon beskriver att pedagogisk dokumentation kan ses som ett kollektivt 

arbetsverktyg då den kan påverka hela arbetslaget till förändring. Hennes resultat visar att den 

pedagogiska dokumentationen skapar diskussioner och frågor om grundläggande barn- och 

kunskapssyn bland pedagogerna, som bidrar till att barn och deras lärande ses på ett nytt sätt. 

När pedagogerna med hjälp av den pedagogiska dokumentationen utmanas i sitt tänkande går 

de bland annat från att se sig som förmedlare av kunskap till ett mer utforskande arbete 

tillsammans med barnen. Det i sin tur kräver något nytt av miljön och materialet, vilket leder 

till förändring menar Alnervik.  

 

Även Elfström (2013) beskriver i sin avhandling hur den pedagogiska dokumentationen kan 

resultera i att verksamheten förstås på ett nytt sätt. Hon har följt en förskoleavdelning och 

deltagit vid deras gemensamma träffar där de reflekterar över sina dokumentationer. För att 

synliggöra den komplexitet som pedagogisk dokumentation innebär har hon använt sig av tre 

teoretiska perspektiv: läroplansteoretiskt perspektiv, postpragmatiskt immanent perspektiv och 

ett poststrukturellt perspektiv. En central del i Elfströms studie visar hur användandet av 

pedagogisk dokumentation kan ligga till grund för verksamhetsutveckling och systematiskt 

kvalitetsarbete i förskolan. Genom diskussion och reflektion kan pedagogerna skapa en 

gemensam referensram och ett gemensamt språk kring sitt pedagogiska uppdrag. Detta menar 

hon kan begränsa eller öppna upp möjligheterna till förändring i verksamheten.  

 

I Elfströms (2013) avhandling framträder även den pedagogiska dokumentationen som 

krävande och komplex, i relation till pedagogernas kunskap. Hon menar att den kräver en 

utvecklad verksamhet som stödjer detta arbetssätt och förhållningssätt. Pedagogerna förväntas 

behöva teoretiska, filosofiska och praktiska kunskaper för att ha en grund att stå på i arbetet 

med pedagogisk dokumentation och för att de ska kunna reflektera, analysera och dokumentera 

genom olika medier. Elfström menar att detta är något som tar tid att utveckla i en verksamhet 

och i en personalgrupp. Vidare anser Elfström tillsammans med Elisabeth Lindgren-Eneflo 
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(2014) att pedagoger behöver få hjälp med reflektionsarbetet för att den pedagogiska 

dokumentationen ska kunna bidra till en förändring och utveckling av den egna verksamheten. 

 

3.5  Pedagogisk dokumentation som utgångspunkt för det systematiska kvalitetsarbetet 

Alla förskolor i landet är ålagda att årligen göra en kvalitetsredovisning av den egna 

verksamheten vilket framgår i läroplanen och den nya skollagen från 2010, där dokumentation 

skrivits in som ett sätt att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete (Engdahl & Ärlemalm-

Hagséer 2015). Kvalitetsredovisningen är den sammanfattande dokumentationen och 

utvärderingen av verksamheten, som syftar till att visa hur läroplansmålen förverkligats i den 

pedagogiska verksamheten (Eriksson 2015; Sheridan & Pramling-Samuelsson 2009). 

Kvalitetsarbetet handlar om att kunna bedöma resultat och måluppfyllelse samt att upptäcka 

vilka åtgärder som förskolan är i behov av att vidta för att förbättra kvaliteten i verksamheten. 

Det handlar vidare om att utveckla bättre arbetsprocesser för att kunna öka varje barns trygghet 

och för att kunna möta barnen i lärprocesserna. Det centrala i kvalitetsarbetet är att undersöka 

vilka kunskaper och färdigheter barnen har haft möjlighet att utveckla i förskolan och vilka 

förutsättningar för lärande det finns i verksamheten. Det handlar om att skapa förståelse för 

vilken betydelse det som har gjorts i verksamheten har haft för barnen. Här blir 

dokumentationen viktig då den ger möjlighet att kunna se tillbaka på vad som hänt i 

verksamheten (Eriksson 2015; Sheridan & Pramling-Samuelsson 2009).     

 

Pedagogisk dokumentation kan ses som en betydelsefull del och kan utgöra en grund för det 

systematiska kvalitetsarbetet i förskolan (Elfström 2013; Eriksson 2015). Holmberg (2015) 

beskriver att många förskolor idag har valt att börja arbeta med pedagogisk dokumentation för 

att följa upp, utvärdera och kvalitetssäkra verksamheten. Där kan den pedagogiska 

dokumentationen vara ett användbart redskap för att få kunskap om varje barns lärande, och för 

att följa lärandets utveckling. Där igenom kan verksamheten och dess kvalitet utvecklas (se 

också Sheridan & Pramling-Samuelsson 2009). När pedagoger systematiskt följer upp, 

dokumenterar och analyserar de egna arbetssätten och barnens lärprocesser med hjälp av 

dokumentationen identifieras förskolans utvecklingsområden. Genom att spegla dessa i nya 

metoder och arbetssätt, kan pedagogerna synliggöra den egna utvecklingen och 

förhoppningsvis även förbättra arbetsprocesserna i förskolan. Genom detta kan pedagogerna 

förhoppningsvis även uppnå en kvalitetsutveckling av verksamheten som får en betydelse för 

barnen och deras möjligheter till utveckling och lärande i meningsfulla kontexter (Eriksson 

2015).  
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3.6 Den pedagogiska dokumentationens svårigheter och etiska dilemman 

Pedagogisk dokumentation skapar som ovan nämnts möjligheter i den pedagogiska 

verksamheten i förskolan. Forskning visar dock, att i arbetet med pedagogisk dokumentation 

kan det även förekomma svårigheter och etiska dilemman.  

 

Pedagogers osäkerhet och tidsbrist 

Lise-Lotte Bjervås (2011) och Lindgren-Eneflo (2014) har båda med hjälp av diskursanalys 

studerat hur pedagoger samtalar om pedagogisk dokumentation. De beskriver att ett problem 

som pedagogerna upplever är att det är svårt att hinna med att dokumentera och reflektera över 

dokumentationerna. Samtidigt visar pedagogerna i dessa studier en osäkerhet för hur arbetet 

praktiskt ska gå till och om de dokumenterar på ”rätt sätt”. Bjervås (2011) och Lindgren-Eneflo 

(2014) menar att denna osäkerhet kan skapa ett motstånd till arbetet med pedagogisk 

dokumentation för pedagogerna. Aronsson (2006) menar dock att pedagogisk dokumentation 

inte har ett speciellt utseende, att det inte finns bara ett rätt sätt att genomföra 

dokumentationsarbetet på. Enligt henne kan all dokumentation bli pedagogisk bara den blir 

“använd i ett kollektivt reflektionsarbete” (Aronsson 2006 s. 29). Även i en ny etnografisk 

studie av Holmberg (2015) syns dessa tankebanor om problemen med tiden till att hinna 

dokumentera och reflektera. Där visar sig även osäkerheten hos pedagogerna och tanken om att 

det ska finnas ett rätt sätt att genomföra pedagogisk dokumentation på. Det pedagogerna i 

hennes studie upplever som svårast är att hitta tid till att reflektera tillsammans över 

dokumentationen som gjorts. Det anser hon är centralt att pedagogerna får möjlighet till att 

göra. Bjervås (2011) och Holmbergs (2015) studier visar även att pedagoger upplever en 

svårighet och en stress över att hinna dokumentera och samtidigt vara närvarande med barnen. 

De upplever en stress i samband med att de själva leder en aktivitet som ska dokumenteras. 

Holmberg (2015) tycker sig se att personalbrist och stora barngrupper kan vara bidragande 

faktorer till att pedagoger upplever att de inte hinner genomföra dokumentationsarbetet som de 

skulle vilja.  

 

Ny teknik och kunskaper 

Den tekniska utvecklingen som har skett på senare år har skapat många möjligheter vad gäller 

dokumentation. Det har blivit allt smidigare att ta flera kort direkt med digitalkamera, redigera 

i datorn och skriva ut (Holmberg 2015). Lärplattan anses vara ett verktyg som har skapat nya 

möjligheter till att kunna få med barnen mer i dokumentationsarbetet samt till att visa barnen 

bilderna direkt under den pågående lärsituationen (Eriksson 2015). Både Holmberg (2015) och 
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Elfström (2013) lyfter dock fram att denna utveckling kan ha fört med sig svårigheter i arbetet. 

De beskriver bland annat att den snabba tekniken har fört med sig att det produceras massa 

dokumentationsmaterial i förskolorna, material som pedagogerna inte hinner använda i 

pedagogiska syften. Samtidigt belyser Holmberg (2015) att pedagogerna även känner en stress 

över att de inte hinner med i den tekniska utvecklingen och därmed upplever att de inte 

behärskar det nya. Detta kan utgöra ytterligare en faktor till att dokumentationen inte används 

eller att pedagoger känner en osäkerhet och upplever arbetet med pedagogisk dokumentation 

som krävande, enligt Holmberg. 

 

Etiska dilemman 

Bente Svenning (2011) tar även hon upp en risk med den teknologiska utvecklingen. Hon menar 

att den har fört med sig att gränserna för vad som anses vara privat eller inte har förflyttats. Den 

teknologiska utvecklingen har resulterat i att både billigare och mer lättillgänglig 

dokumentationsutrustning har framställts. Pedagogerna i förskolan och samhället har genom 

den teknologiska utvecklingen fått nya dokumentationsverktyg, som mobiltelefonen och 

internet. Där datorerna har haft en stor betydelse och har ökat möjligheterna till att framställa 

samt publicera skriftliga dokument. Det pedagoger behöver göra, enligt Svenning (2011), är att 

fundera över ifall all slags dokumentation är bra för alla barn i förskolan. Det går att ställa frågor 

om hur pedagoger ska kunna avgöra när inte så är fallet. Dessutom väcker det frågor om hur 

lyhörda pedagogerna är för barnens önskan om att delta i olika dokumentationsprocesser. Anne-

li Lindgren och Anna Sparrman (2003) diskuterar samma sak och problematiserar vad 

dokumentationen kan innebära för barnen som blir dokumenterade. De menar att det skydd som 

till exempel forskare erbjuder barn vid forskning, bör även ges till barnen vid dokumentation. 

Även Svenning (2011) diskuterar att det är centralt som pedagog att fundera och reflektera över 

var i processen barnen får komma in med sina åsikter och synpunkter. Enligt Svenning är det 

av yttersta vikt att reflektera över vem som väljer vad som ska dokumenteras, hur det ska 

genomföras och vilka möjligheter barnen har att få sin röst hörd. Det är pedagogernas ansvar 

att hålla fokus på innehållet som ska behandlas och dokumenteras. Det är ytterligare 

pedagogernas ansvar att se till att dokumentationerna skapar det underlag som de var avsedda 

för, i det fortsatta arbetet (Se också Åberg & Lenz-Taguchi 2005).   

 

Lindgren och Sparrman (2003) diskuterar vad som kan uppstå om inte pedagoger är 

uppmärksamma på hur de dokumenterar och framställer barnen i sina dokumentationer. Om 

pedagogerna inte är medvetna och inte lyckas bibehålla fokus på syftet med dokumentationen, 

finns en risk att dokumentationen kan skapa ett nytt sätt att bli barn på. Lindgren och Sparrman 
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resonerar att när barn ser sig själva och andra i dokumentationerna kan de påminnas om hur de 

förväntas uppträda enligt andra för att vara “goda barn”. På liknande sätt diskuterar Gunilla 

Granath (2008) men då ur ett elevperspektiv. Hon hävdar att den utvärdering som görs i skolan 

i form av loggböcker och utvecklingssamtal kan fungera som disciplineringstekniker, som 

påverkar bland annat elevernas identitetsskapande och även förhållandet mellan lärare och elev. 

Risken finns att utvärderingen i skolan då handlar om att prata om individen och dess karaktär 

snarare än om skolan som kunskapsinstitution eller hur skolan kan stödja eleverna i sitt lärande. 

Granath menar att det blir mer och mer framträdande att det har uppstått en form av 

presentationskultur där eleverna förväntas lära sig att skapa och ge en så god bild som möjligt 

av dem själva. Eleverna ses lära sig vem de är och vad de kan, om den bilden inte anses räcka 

till, måste de istället presentera en annan bild av sig själva för att passa in i de rådande normerna. 

Hon menar att utvärderingen ligger till grund för ett nytt entreprenöristiskt sätt för eleverna att 

vara.  

 

Granath visar en skepsis och misstro mot dessa disciplineringstekniker och maktaspekter som 

utvärderingar i skolan för med sig. Hon ställer sig frågan vad detta kan komma att betyda för 

eleverna, att de såhär tidigt behöver lära sig att fundera om de duger som de är eller om de 

måste anpassas till det som förväntas av dem. Hon föreslår att det är dags att bryta mönster för 

utvärdering och att det är dags att börja diskutera maktaspekter i samband med dokumentation 

och utvärdering. Att fundera över vilka tekniker lärare använder för att forma elever och hur 

dessa tekniker i sin tur påverkar eleverna. Lärarna anses behöva få syn på det de gör, utifrån 

andras perspektiv. Granath diskuterar att lärarna behöver tänka ett varv till, varför de utformar 

utvärderingsverktygen som de gör och hur de kan påverka eleverna i deras lärande och 

utveckling. Detta diskuteras även av Palmer (2012) och Wehner-Godée (2013) vad gäller 

utvärdering i förskolan.   

 

3.7 Sammanfattning av tidigare forskning  

Den forskning som redovisats visar att i arbetet med pedagogisk dokumentation skapas både 

möjligheter och svårigheter. Genom att arbeta med pedagogisk dokumentation skapas 

möjligheter till ett utforskande arbete, där barns nyfikenhet och lust att lära kan tas tillvara och 

synliggöras. En av grundpelarna i den pedagogiska dokumentationen handlar om att reflektera 

över och använda dokumentationen i ett förändringsarbete, som leder verksamheten och 

lärprocesserna vidare. Alnervik (2013), Bjervås (2011) och Elfström 2013) beskriver hur den 

pedagogiska dokumentationen kan leda till att pedagoger omprövar sin barn- och kunskapssyn, 

vilket i sin tur leder till att verksamheten förändras både organisatoriskt och materiellt. Den 
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pedagogiska dokumentationen ska ses som ett kollektivt lärande där pedagoger och barn 

gemensamt söker och erövrar kunskap. Både Lindgren-Eneflo (2014) och Elfström (2013) tar 

dock upp att det tar lång tid att utveckla detta arbetssätt och att det krävs en gemensam 

organisation för att få till det. Något som vidare framkommer i forskningen är att tid, osäkerhet, 

teknisk utveckling och etiska dilemman kan skapa svårigheter i arbetet. Tidigare forskning har 

visat att pedagoger upplever en tidsbrist och känner att de inte hänger med i den snabba tekniska 

utvecklingen. Ovan har en bakgrund presenterats till vad pedagogisk dokumentation i förskolan 

kan innebära samt vilka möjligheter och svårigheter som kan finnas i arbetet. Den tidigare 

forskningen som här har lyfts fram har betydelse som en utgångspunkt för den fortsatta 

studien.   

 

4. Teoretisk utgångspunkt 
 

I detta avsnitt kommer vi kort redogöra för ett fenomenologiskt perspektiv eftersom vi har valt 

fenomenologi som analysverktyg till denna studie. I vår studie har vi för avsikt att studera några 

pedagogers inställningar till och erfarenheter av pedagogisk dokumentation, därav har vi valt 

detta perspektiv som utgångspunkt.  

 

Fenomenologi anses vara en filosofisk teori om människors medvetande och som ursprungligen 

skapades av Edmund Husserl. Den etablerades först inom i psykologin och med hjälp av 

Husserls medarbetare Alexander Pfänder spred den sig sedan till andra samhällsvetenskapliga 

discipliner under nittonhundratalet (Szklarski 2015). Fenomenologin har visat sig vara 

användbar för de forskare som studerar områden som utbildning och hälsa. Särskilt där 

forskaren har som syfte att undersöka människors uppfattningar, tänkande och personliga 

erfarenheter (Denscombe 2009).   

 

Några av de mest centrala begreppen inom den fenomenologiska traditionen anses vara; 

livsvärld, erfarenhet och upplevelse. Dessa begrepp är centrala av den anledningen att den 

fenomenologiska forskaren riktar in sig mot att försöka förstå människors inneboende 

upplevelser av ett valt fenomen. Inom fenomenologin handlar det om att försöka förstå saker 

så som de berörda förstår dem. Detta perspektiv riktar därmed in sig på att försöka skildra 

människors erfarenheter så likt originalet som möjligt. För att lyckas med detta försöker 

forskaren lägga de egna teorierna och den egna förförståelsen åt sidan, för att kunna analysera 

data mer öppet och fördomsfritt. Forskaren ses vidare rikta in sig på att identifiera mönster och 

utveckla teman, kategorier eller resonemang som bygger på den data som forskaren har fått 
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fram (Szklarski 2015). Forskaren inom detta perspektiv är därmed inte ute efter att analysera 

och skapa förklaringar till varför erfarenheterna eller upplevelserna uppstår (Denscombe 2009).   

 

Ett fenomenologiskt perspektiv anses därmed vara användbart när forskaren vill utgå från ett 

empiriskt material istället för en teori i sin forskning (Denscombe 2009). Forskningen visar att 

det finns olika typer av fenomenologi. Descombe (2009) beskriver att man brukar skilja mellan 

två stora inriktningar inom fenomenologin, den europeiska och den nordamerikanska. Den 

europeiska inriktningen sägs rikta intresset mot att förstå och beskriva det studerade fenomenet, 

utifrån informanternas egna upplevelser och perspektiv för att sedan söka kärnan och de mest 

väsentliga beståndsdelarna, essensen, i människors erfarenheter (Denscombe 2009; Szklarski 

2015). Även den nordamerikanska fenomenologiska inriktningen söker efter informanternas 

upplevelser, perspektiv och erfarenheter, men är dock inte lika intresserad av att söka efter 

enbart erfarenheternas essens som den europeiska inriktningen. Denna inriktning är snarare ute 

efter att beskriva människors sätt att beskriva och ge mening åt sina levda erfarenheter.  

 

Det är den nordamerikanska fenomenologiska inriktningen som används som inspiration till 

denna studie, då vi i likhet med denna är intresserade av pedagogernas beskrivningar och 

erfarenheter för att sedan kunna redogöra för dessa. Som Descombe (2009) beskriver handlar 

detta perspektiv om att inte göra antaganden utifrån sunt förnuft. Det handlar snarare om att ge 

en så klar och tydlig bild som det går av hur våra informanter upplever det som studeras. 

Därmed kommer vi lägga vår egen förförståelse åt sidan, eftersom vi är ute efter informanternas 

inneboende beskrivningar och berättelser.  

 

5. Metod 
 

Fokus för denna studie är att studera pedagogers inställningar till och erfarenheter av 

pedagogisk dokumentation, dess genomförande, möjligheter och svårigheter i den pedagogiska 

verksamheten. För att kunna närma oss dessa frågor har vi valt att göra en kvalitativ 

intervjustudie med en inspiration av fenomenologi. Vilken forskningsmetod som väljs beror på 

vad man som forskare vill få svar på i sin forskning. Kvalitativa studier lämpar sig bäst för vissa 

typer av frågor, bland annat frågor som berör människors syn på verkligheten eller deras 

upplevelser av olika fenomen (Denscombe 2009). Fenomenologi är en form av kvalitativ ansats 

som anses vara lämplig att använda när forskaren vill studera upplevelserna på djupet (Fejes & 

Tornberg 2015). Detta är denna studies tanke.  
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I detta avsnitt presenteras tillvägagångssättet som använts för att få fram empirin till denna 

studie. Först beskrivs valet av ansats, vilket följs av hur data har samlats in samt vilka urval 

som gjorts. Vidare beskrivs genomförande, bearbetning av empirin samt studiens tillförlitlighet 

och trovärdighet. Slutligen beskrivs de etiska överväganden som gjorts. 

 

5.1 Kvalitativ ansats - Fenomenologi 

Denna studie utgår från en kvalitativ ansats som har fokus på orddata och tolkningar av dessa. 

Det existerar ett flertal kvalitativa ansatser, som Fenomenologi, Grundad teori och 

diskursanalys (Fejes & Tornberg 2015). Martyn Denscombe (2009) beskriver att en fördel med 

en kvalitativ ansats är att data som samlas in syftar till att beskriva fenomenet eller händelsen 

på djupet. Denna ansats passar därför bra för vår studie som syftar till att på ett djupgående sätt 

ta del av pedagogers inställningar och erfarenheter av pedagogisk dokumentation. Därmed har 

vi valt bort kvantitativa metoder, då vi anser att de inte hade givit oss samma möjligheter till en 

djupgående förståelse 

 

För att analysera empirin i denna studie har vi inspirerats av en fenomenologisk ansats. Fördelen 

med att hämta inspiration från den är att den möjliggör sökandet efter informanternas egna 

beskrivningar och upplevelser på ett mer djupgående sätt i jämförelse med andra ansatser. Den 

fenomenologiska ansatsen lämpar sig även bra för småskaliga studier och kräver ingen dyr 

utrustning utan det är forskaren själv som anses vara resursen (Denscombe 2009).  Fördelen 

med den är enligt Densombe (2009) att den kan hjälpa till och berätta en intressant historia med 

hjälp av beskrivningar av andras erfarenheter. Dessa beskrivningar menar han gör det mer 

intressant för många läsare, då det handlar om erfarenheter från vardagslivet, sådana 

erfarenheter som många kan relatera till. I studien beskrivs pedagogers erfarenheter av arbetet 

med pedagogisk dokumentation, vilket vi anser att många verksamma pedagoger kan relatera 

till och kan därmed få möjlighet till att utvecklas i det egna arbetet.  

 

5.2 Datainsamlingsmetod 

Denna studie är en kvalitativ intervjustudie. Den datainsamlingsmetod som har använts är 

därmed en intervjuform av kvalitativ art. Vi valde att använda en semistrukturerad intervju, som 

kan sägas utgöra en blandning mellan en strukturerad och en ostrukturerad intervju enligt 

Denscombe (2009). Fördelen med den semistrukturerade intervjun är att denna intervjuform är 

mer dialoginriktad och har sin utgångspunkt i teman och öppna frågor, där informanten tillåts 

att tala mer fritt. Den semistrukturerade intervjun skiljer sig från den ostrukturerade intervjun, 

genom att forskaren har frågor och ämnen som ska besvaras, vilket inte är fallet vid en 
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ostrukturerad intervju som bara utgår från teman. Den semistrukturerade valdes för att få en 

viss struktur i intervjun under samtalsliknande former och samtidigt skapa möjligheter att 

komma åt informanternas egna beskrivningar. Den skapade möjligheter för oss att rikta 

intervjuerna mot det vi ville undersöka samtidigt som pedagogerna kunde tala mer fritt. Genom 

detta kunde en fördjupad förståelse för det pedagogerna beskriver uppstå och vi kunde även 

skapa oss en djupare förståelse för deras upplevelser. 

 

Denscombe (2009) beskriver att intervjuerna även ger informanterna möjlighet att ta upp det 

de upplever som viktigt och centralt inom det område som studeras. Steinar Kvale och Svend 

Brinkmann (2014) framhåller att genom att använda intervju som metod skapas möjligheter för 

informanterna att med egna ord beskriva det som tillfrågas. Med tanke på studiens syfte behöver 

vi komma åt informanternas egna beskrivningar, åsikter och erfarenheter, därmed blir intervju 

en bra metod att använda. Skulle vi istället ha observerat hade vi kanske inte fått ta del av 

pedagogernas upplevda erfarenheter utan vi hade då fått syn på hur pedagogisk dokumentation 

genomförs och därmed inte kommit åt syftet för denna studie. Intervjun som metod skapar 

därmed större möjlighet för oss att få en mer djupgående och beskrivande data. En annan fördel 

Denscombe (2009) tar upp med intervjun som metod är att den även ger oss möjlighet att under 

insamlingen av empirin kontrollera att vi förstått informanterna rätt. Enligt Denscombe 

möjliggör intervjuerna att studiens riktning kan förändras och utvecklas under intervjuerna och 

arbetets gång. Intervjuerna anses därmed vara den mest flexibla datainsamlingsmetoden. Denna 

metod ansåg vi därmed gav oss möjlighet att följa upp olika perspektiv och frågor i samband 

med pedagogernas utsagor genom att följa upp deras svar. Då pedagogisk dokumentation är ett 

komplext område ansåg vi att intervju som metod kunde vara den mest fördelaktiga för att skapa 

förståelse för informanternas utsagor på ett mer djupgående plan. Hade informanterna istället 

svarat skriftligt på frågorna hade inte samma möjlighet funnits och därmed hade inte en 

gemensam förståelse kunnat uppstå. 

 

Efter valet av metod utformades en semistrukturerad intervjuguide för att ha det som 

utgångspunkt (se i bilaga 2) vid intervjutillfällena. I den framställdes huvudfrågor under olika 

teman som vi ville få svar på och samtala kring, för att få ut den information som eftersöktes. 

När behovet fanns ställdes följdfrågor, där informanterna uppmanades att utveckla sina svar, 

vilket enligt Denscombe (2009) kännetecknar den semistrukturerade intervjuformen. Vi ansåg 

att följdfrågorna var nödvändiga och fördelaktiga för vår studie för att få svar på de 

forskningsfrågor som eftersöktes i studien.  
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5.3 Urval 

Vid val av informanter till studien har en form av subjektivt urval genomförts, vilket innebär 

att informanter med vissa erfarenheter och kunskaper medvetet valts ut (Denscombe 2009). 

Forskningsfrågorna styrde urvalet av informanter till studien. Då studiens syfte är att undersöka 

pedagogers inställningar till och erfarenheter av att arbeta med pedagogisk dokumentation, har 

pedagoger som arbetar med pedagogisk dokumentation medvetet valts ut som informanter. För 

att få svar på studiens syfte var det av betydelse att pedagogerna arbetade med pedagogisk 

dokumentation ansåg vi. Förkunskaper kring hur länge eller hur långt förskolorna kommit i sitt 

arbete med pedagogisk dokumentation har däremot inte vägts in i urvalet. Vidare kan urvalet 

av informanter även beskrivas som till viss del ha inslag av ett bekvämlighetsurval, som 

Descombe (2009) beskriver som ett urval där informanterna väljs utifrån tillgänglighet. Då vi i 

denna studie hade en tidsbegränsning, valdes de informanter som vi fann mest tillgängliga i vår 

närhet, men hade det som vi ansåg vara betydelsefullt utifrån det syfte och de frågor som studien 

önskade få svar på.  

 

I undersökningar baserade på intervjuer genomför forskaren oftast ett mindre antal intervjuer, 

med ett fåtal informanter. Inom kvalitativ forskning är syftet oftast att få en så gedigen och djup 

beskrivning som möjligt av det som studeras (Denscombe 2009). Därför är det av fördel att vi 

i denna studie valt olika pedagoger som är verksamma i fyra olika kommuner. Genom att de 

arbetar i olika kommuner, kan en bredare bild av det studerade området skapas. I studien har 

sju pedagoger mellan 30-60 år deltagit och de har arbetat allt ifrån 3 år till 30 år som pedagoger 

i förskolan. Vidare har de arbetat med pedagogisk dokumentation i ca 1-6 år på det sättet de gör 

idag. Två av pedagogerna beskriver dock att de fortfarande anser sig vara i startgropen av 

arbetet. 

 

5.4 Genomförande av intervjuer 

Till en början utformades en intervjuguide (bilaga 2) innehållande frågor med utgångspunkt i 

studiens syfte och frågeställningar. När intervjuguiden var färdigställd kontaktades 

pedagogerna via telefon, där de informerades om studien och dess syfte. I samband med 

telefonsamtalet fick pedagogerna även en förfrågan om att delta. Tillsammans med 

pedagogerna kom vi sedan överens om var och när intervjuerna skulle äga rum. Det kom att 

visa sig att samtliga pedagoger ville bli intervjuade på sina respektive förskolor. Vidare kom 

intervjuerna att genomföras i avskilda rum, för att inte störas av yttre faktorer, som Kvale och 

Brinkmann (2014) anser vara av vikt. Innan varje intervju började beskrevs syftet och 
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bakgrunden till studien och informanterna informerades om deras förutsättningar för sitt 

deltagande.  

 

Intervjuerna inleddes med småprat och några inledande frågor, där informanterna ombads att 

berätta lite om sig själva, vilken utbildning de har och antal år i yrket, för att på så sätt skapa en 

god samtalsmiljö. Detta är något som Kvale och Brinkmann (2014) samt Denscombe (2009) 

beskriver kan skapa bra förutsättningar för intervjun. Syftet med detta var att få informanten att 

känna sig mer avslappnade när själva intervjun började, vilket därmed kan leda till mer 

utvecklade svar, som anses vara till en fördel för studien.  

 

Descombe (2009) resonerar att det är betydelsefullt vid semitrukturerade intervjuer att 

forskaren är flexibel under intervjun vad gäller ämnenas ordningsföljd. Därmed ställdes 

intervjufrågorna för det mesta i samma ordning under intervjuerna, men med viss flexibilitet 

där det behövdes. Därav har vi även låtit informanterna styra samtalet, för att skapa möjlighet 

för dem att kunna utveckla och fördjupa sina svar. Som komplement till ursprungsfrågorna 

ställdes även följdfrågor vid behov.  

 

Vid intervjutillfället användes ljudupptagning med mobiltelefoner i kombination med 

anteckningar. Vi studenter hade i förväg kommit överens om att den ena skulle vara aktiv i 

intervjusamtalet medan den andra skulle vara mer passiv och anteckna det som sades. På detta 

sätt kunde vi koncentrera oss och vara mer engagerade under de pågående intervjuerna. Vilket 

skapade förutsättningar för oss att få med så mycket som möjligt av intervjuerna, särskilt sådant 

som intervjuaren annars kan missa. Intervjuerna avslutades sedan med en fråga till 

informanterna om de hade något ytterligare de ville ta upp kring området pedagogisk 

dokumentation. Detta för att försäkra oss om att informanterna hade fått möjlighet att uttrycka 

det som de ansåg var väsentligt men som kanske ännu inte tagits upp (Denscombe 2009). 

Slutligen tackades informanterna för att de hade avsatt tid för att delta. Efter de avslutade 

intervjuerna tog vi studenter oss en stund att sammanfatta vad som sagts. Detta för att minnas 

och för att få med eventuella omständigheter runt omkring, som kunde komma att ha betydelse 

för analysen av empirin och som inte fångades upp av ljudupptagningen. Det är något som 

Kvale och Brinkmann (2014) rekommenderar.   

 

5.5 Bearbetning och analys  

I denna studie användes ett fenomenologiskt perspektiv som analysverktyg för att förstå vilka 

inställningar och erfarenheter pedagoger har samt hur de beskriver sitt arbete med pedagogisk 
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dokumentation i förskolan. Denscombe (2009) beskriver fenomenologin som ett lämpligt val 

av analysmetod när det handlar om småskaliga projekt, så som denna studie, då dessa studier 

inte kräver någon speciell teknisk eller dyr utrustning för att samla in och för att analysera data. 

 

Efter intervjuernas genomförande skrevs ljudupptagningarna från intervjuerna ned i sin helhet, 

som Denscombe (2009) beskriver som transkribering. Även pauser och andra eventuella uttryck 

togs med som ansågs kunna ha betydelse för den fortsatta analysen och tolkningen av empirin. 

Transkribering är enligt Kvale och Brinkmann (2014) ett centralt första steg för att göra 

intervjun lämplig för vidare analys. Varje intervju anonymiseras genom att kodas med en egen 

färg. Vid kodning av materialet användes även studiens frågeställningar: Vilka inställningar 

beskriver och visar pedagogerna till arbete med pedagogisk dokumentation? Vad beskriver 

pedagogerna att de dokumenterar och hur beskriver pedagogerna att de genomför pedagogisk 

dokumentationen? samt Vilka erfarenheter har pedagogerna vad det gäller möjligheter 

respektive svårigheter i arbetet med pedagogisk dokumentation? Det transkriberade materialet 

och anteckningarna som gjorts placerades in under den frågeställning som utsagan berörde. 

 

Vid analysen av empirin användes en form av meningskoncentrering, som Kvale och 

Brinkmann (2014) beskriver. De beskriver att den har sin grund i fenomenologin och fungerar 

som verktyg och angreppssätt vid analys av data. Meningskoncentreringen sägs ge både 

överblick och struktur åt omfattande intervjutexter. Meningskoncentrering sägs även kunna 

bidra till att tolkningen underlättas i det senare skedet av analysarbetet. 

Meningskoncentreringen i vårt fall innebär att intervjuerna först, efter transkribering och 

utskrift, lästes igenom i sin helhet. Sedan gjordes långa uttalanden från informanterna om till 

korta formuleringar, där det mest centrala av det sagda kom fram. För att ytterligare underlätta 

överblicken över hela empirin och för att tydliggöra hur olika delar hörde samman, skapades 

mindmaps, med teman utifrån studiens frågeställningar. Till dessa teman ritades kopplingar och 

nyckelord skapades på papper utifrån vad som framkommit i de olika intervjuerna. Med hjälp 

av mindmapen skapades även en enklare analysöversikt inför den fortsatta tolkningen av 

empirin. Genom detta fick vi syn på mönster, likheter och skillnader i pedagogernas utsagor. 

På detta sätt fick vi även fram information och tänkbara rubriker till det kommande resultatet. 

 

Genom att bearbeta och gå igenom intervjuerna i flera steg samt ibland återvända till 

transkriberingen för att se om vi upptäckte någon ytterligare aspekt vi ville väga in i resultatet, 

skapades en förtrogenhet med materialet, vilket Denscombe (2009) rekommenderar. Detta 

underlättade även resultatskrivningen då vi kände oss väl förtrogna med materialet.  
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5.6 Trovärdighet och tillförlitlighet i studien  

Som forskare är det centralt att kunna visa på tillförlitlighet och trovärdighet i sin 

forskningsstudie. Forskaren måste förvisa sig om att forskningen sker på ett pålitligt och 

tillförlitligt sätt, det vill säga att forskningen har en god reliabilitet. Reliabilitet sägs bland annat 

beröra frågan om en annan forskare skulle få samma resultat om studien gjordes om (Kvale & 

Brinkmann 2014). Kvale och Brinkmann (2014) poängterar att för att lyckas skapa en god 

reliabilitet i en studie krävs det att forskaren är väl påläst på ämnet och metoderna, samt har 

utarbetat en erfarenhet av att intervjua. I vårt fall är vi väl pålästa i ämnet och i intervju som 

metod, men har begränsade praktiska erfarenheter av att intervjua. Dock anser vi att vår 

inspelning av intervjuerna kan bygga upp reliabiliteten. Ljudupptagningarna möjliggjorde för 

oss att kunna gå tillbaka för att lyssna och reflektera kring de inspelade intervjuerna ett flertal 

gånger, för att kunna förbättra våra färdigheter som intervjuare mellan intervjutillfällena.   

 

I samband med frågor om trovärdighet och tillförlitlighet i en studie förekommer även 

begreppet validitet. Validitet sägs innebära huruvida studien svarar på det som den avser att få 

svar på (Denscombe 2009; Kvale & Brinkmann 2014). I studier som handlar om människors 

känslor, erfarenheter och uppfattningar är det svårt att säkerställa att informanterna ger ett 

sanningsenligt svar. Denscombe (2009) resonerar att det inte finns något “absolut sätt att 

verifiera vad någon berättar för dig om sina tankar och känslor. Forskaren är ingen tankeläsare” 

(Denscombe 2009 s. 265). Dock menar han att kontroller kan genomföras för att öka studiens 

tillförlitlighet och trovärdighet i en intervjustudie, vilket gjordes under insamlingen och vid 

analysen av empirin i denna studie. Denscombe (2009) beskriver att en kontroll forskaren kan 

göra för att öka trovärdigheten i informantens svar, är att noggrant välja ut erfarna informanter 

inom det området som undersöks. Mycket erfarna anses ha en hög trovärdighet när det gäller 

utsagor inom området. Ytterligare en kontroll som kan göras är att basera sina resultat på mer 

än bara en intervju. Denscombe förtydligar att om flera informanter nämner samma tema eller 

beskriver liknande företeelser kan det skapa en större trovärdighet. I denna studie genomfördes 

därmed flera intervjuer för att skapa mer tillförlitlighet och högre trovärdighet, då vi genom 

detta kunde basera vårt resultat på flera informanter. Vi kunde på så sätt utläsa flera 

gemensamma teman i informanternas utsagor, vilket enligt Denscombe (2009) ökar 

trovärdigheten i studien.  

 

Kvale och Brinkmann (2014) beskriver att forskaren även kan förhandla fram en kommunikativ 

validitet under den pågående intervjun, vilket sägs innebära att informanten och intervjuaren 

tillsammans kan skapa mening och betydelser i intervjun. För att försäkra oss om att vi har 
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förstått informanterna rätt och för att skapa oss en kommunikativ validitet så som Kvale och 

Brinkmann (2014) beskriver, ställdes följdfrågor som “ Kan du berätta mer?”, “Har jag förstått 

dig rätt, menar du så här?” under intervjuerna. I denna studie har vi därmed haft alla dessa 

kontroller som inspiration, där informanter har valts ut med viss medvetenhet, resultatet har 

baserats på flera intervjuer och följdfrågor har ställts under de pågående intervjuerna. På så sätt 

anser vi oss ha fått en relativt god grad av validitet i denna studie. 

 

Studiens generaliserbarhet 

Studiens resultat bygger på de intervjuer som genomförts inom ramen för denna studie. Genom 

att studien bygger på sju intervjuer går det inte att visa den variation som finns i pedagogers 

inställningar till och erfarenheter av pedagogisk dokumentation. I urvalet av informanter har vi 

dock försökt få en variation i pedagogernas utsagor, genom att välja informanter som är 

verksamma i fyra olika kommuner. Trots att det kom att visa sig att pedagogerna var i olika 

åldrar och hade olika lång erfarenhet av arbetet med pedagogisk dokumentation, kan studiens 

resultat ändå inte generaliseras. Fenomenologin och den kvalitativa ansatsen är två andra 

faktorer som kan bidra till att det inte går att ge en sann generell bild, då dessa ansatser inte är 

ute efter att finna en objektiv sanning (Denscombe 2009). Dock menar vi att de resultat som 

kommit fram i denna studie kan fungera som en bra vägledning i arbetet med pedagogisk 

dokumentation i förskolan samt att den kan öppna upp för diskussioner och tankar kring 

området.  

 

5.7 Etiska överväganden 

I denna studie följdes Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2011) gällande 

samtyckeskravet, informationskravet och konfidentialitetskravet för att bemöta informanterna 

på ett rättfärdigt vis och för att skydda de uppgifter som kom fram i samband med intervjuerna 

som genomfördes  

 

Enligt Informationskravet anser Vetenskapsrådet (2011) att det är viktigt att informera alla 

berörda parter om studiens syfte, om deras roll i studien samt delge informanterna om att det är 

frivilligt att delta i studien och att de när som helst kan välja att avbryta sin medverkan utan 

påföljder. Den första kontakten med informanterna skedde via telefon och därefter sändes ett 

följebrev där de fick ta del av skriftlig information angående studien och de tilltänkta 

intervjuerna. Vid nästa kontakt med informanterna informerades de även muntligt om studien, 

dess syfte och hur intervjuerna skulle gå till. Vid detta tillfälle delades även ett papper ut (bilaga 

1) där samma information framgick. I enlighet med Samtyckeskravet, som anger att 
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informanterna själva har rätten till att bestämma över sin medverkan (Vetenskapsrådet 2011), 

fick de även skriva under sitt godkännande till medverkan i studien. I anknytning till 

samtyckeskravet fick även de anställda på respektive förskola avgöra vem som skulle delta i 

intervjun. 

 

Med koppling till Konfidentialitetskravet som beskrivs av Vetenskapsrådet (2011) 

informerades informanterna vidare om att de uppgifter som kommit fram under intervjun skulle 

behandlas med en försiktighet, så att informanternas identitet inte kunde avslöjas. De 

försäkrades även om att uppgifterna som framkommit inte skulle komma att föras vidare och 

att alla informanternas namn skulle anonymiseras i den slutliga versionen av studien. 

Uppgifterna bevarades vidare på ett sätt som gjorde att obehöriga ej kunde ta del av dem. När 

examensarbetets betyg är fastställt kommer allt inspelat material och eventuella anteckningar 

att förstöras. I samband med Nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2011) har informanterna vidare 

underrättats om att det insamlade materialet inte kommer att användas till något annat syfte än 

till denna studie, men att den slutliga versionen av studien kommer att vara offentlig. 

 

6. Resultat 
 

I detta avsnitt presenteras intervjustudiens resultat av några förskolepedagogers inställningar 

till och erfarenheter av arbetet med pedagogisk dokumentation, då detta är studiens syfte. Vi 

har sökt efter pedagogernas egna uppfattningar, beskrivningar och erfarenheter. Vidare har vi 

sökt efter aspekter som förenar pedagogernas utsagor samt det som skiljer dem åt. Vid analysen 

och presentationen av empirin har vi inspirerats av fenomenologin. Resultatet presenteras under 

rubriker utifrån studiens frågeställningar och syfte. Dessa rubriker är: Inställningar till arbetet 

med pedagogisk dokumentation, att genomföra pedagogisk dokumentation, möjligheter samt 

svårigheter i arbetet med pedagogisk dokumentation.  

 

6.1 Inställningar till arbetet med pedagogisk dokumentation 

I samband med intervjuerna fick pedagogerna frågor som berörde vilka inställningar de 

upplever sig ha till arbetet med pedagogisk dokumentation. Det kom att visa sig att samtliga 

pedagoger i studien beskriver att de har en positiv inställning till arbetet och ser den 

pedagogiska dokumentationen som central.  
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Roligt och spännande 

Pedagogerna betonar hur roligt arbetet med pedagogisk dokumentation är. Begreppen 

“jätteroligt” och “spännande” återkommer i samtliga intervjuer på olika sätt när de beskriver 

sitt arbete. Några pedagoger som jobbat en längre tid med pedagogisk dokumentation beskriver 

hur de upplever att arbetet blir roligare för dem när de använder sig av pedagogisk 

dokumentation. Den bidrar till att de inte vet var ett projekt kommer leda och det är även det 

som anses göra arbetet mer spännande. Vidare uppfattar pedagogerna att arbetet blir roligare 

eftersom de med hjälp av pedagogisk dokumentation kan få syn på barnens lärande: 

 
Det känns kul, för det blir roligare att jobba, att det blir, vad ska man säga. Det blir ju inte bara 

barnpassning, utan jag ser ju mer hur barn lär sig och det är ju inspirerande för mig (Pedagog grå). 

 

Vidare beskriver flera pedagoger att det som gör arbetet roligt, är att den pedagogiska 

dokumentationen även får dem att komma djupare in i arbetet och att den skapar nya spännande 

möjligheter för dem att kunna upptäcka fenomen som innan varit dolda. Samtidigt har några 

pedagoger erfarenheter av att arbetet med pedagogisk dokumentation kan vara svårt ibland, 

särskilt i början innan de har kommit igång och innan de har hittat till sin form för pedagogisk 

dokumentation: 

 
Jag tyckte det var svårt i början innan jag fick…. a men som jag sa det var mycket att klura på runt 

omkring innan, innan det satte sig lite. Man måste ju jobba sig fram till en modell som man tycker 

passar (Pedagog brun). 

 

Samtliga pedagogerna nämner vikten av att just hitta till sin en egen form av den pedagogiska 

dokumentationen, den formen som passar just för dem och deras verksamhet. Enligt deras 

erfarenheter är det av vikt att göra det, för att få arbetet med pedagogisk dokumentation att 

fungera och bli en naturlig del i verksamheten. Pedagogerna lyfter samtidigt vikten av att man 

som pedagog måste ha en vilja till arbetet med pedagogisk dokumentation för att kunna få 

dokumentationsarbetet att fungera och för att kunna föra lärprocesserna vidare. Majoriteten av 

pedagogerna upplever i detta sammanhang att “det är viktigt att alla är med på tåget”. De 

förtydligar att det inte går att utföra hela dokumentationsarbetet på egen hand. De som är i 

startgropen av arbetet upplever dock att det kan vara en svårighet att få med kollegorna och 

barnen i arbetet och att få det till att bli en naturlig del i verksamheten. För att kunna genomföra 

arbetet med pedagogisk dokumentation beskriver pedagogerna att det är av vikt att alla drar åt 

samma håll:  

 

Det är viktigt att vi drar åt samma håll. Det är inte lätt om det bara är jag som vill, det är svårt att 

jobba själv och dra dra dra, då blir det inte samma och man kommer inte så långt (Pedagog grå). 
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Om alla inte är delaktiga i arbetet med den pedagogiska dokumentationen menar flera av 

pedagogerna att den inte ger lika mycket i verksamheten och det blir då svårt att komma vidare. 

Samtidigt beskriver en pedagog som kommit längre i arbetet med pedagogisk dokumentation 

att “när man kommer in i det ser man ju inte dom där svårigheterna längre”. Flera pedagoger 

beskriver på ett liknande sätt, att när den pedagogiska dokumentationen har blivit en naturlig 

del så känns det inte alls lika svårt längre. Pedagogerna har erfarenhet av att den pedagogiska 

dokumentationen är en process och att det tar tid innan man blir säker på det. Samtidigt uttrycker 

många av dem att man inte ska vara rädd för den eller rädd för att prova, utan se den mer som 

en hjälp i verksamheten och det pedagogiska arbetet.  

 

Betydelsefullt att barnen görs delaktiga i dokumentationsarbetet 

Pedagogerna ger vidare uttryck för att det är av vikt i arbetet med pedagogisk dokumentation 

att barnen görs delaktiga i dokumentationsarbetet. Pedagogerna upplever att lärplattan är ett sätt 

som skapar bättre möjligheter för barnen att bli delaktiga i dokumentationsprocessen. De 

upplever att med hjälp av lärplattan kan de när som helst följa upp olika upptäckter och 

frågeställningar tillsammans med barnen. Det blir ett kul och roligt lärande för både barn och 

pedagoger: 

 
[…] just de här att man får med barnen i det tycker jag är väldigt viktigt så att det inte bara blir nåt som 

man gör så att man är pedagog [...] viktigt för det blir ett lärande för dom också. [...] Det är kul, ett 

roligt lärande för dom och mig (Pedagog grön). 
 

Genom att barnen får fotografera, välja ut bilder och reflektera över samt ta del av 

dokumentationerna ges barnen även mer inflytande i verksamheten. Lärplattan uppfattas av 

pedagogerna ha skapat möjligheter för detta, då det med hjälp av den går att visa bilder direkt 

för barnen och redigera dem på plats tillsammans med barnen. De beskriver hur de förr var 

tvungna att skicka iväg bilder och vänta på framkallningen. Det ansåg pedagogerna inte skapade 

lika mycket möjligheter för barnen att kunna delta och ha inflytande i dokumentationsarbetet. 

Idag däremot kan de få fram bilderna på några sekunder och barnen kan ta del av dem direkt, 

anser pedagogerna:  

 
[…]en helt annan verksamhet när man har en padda och man kan klistra in bilder och dra upp på 

projektorn och barnen kan se bilderna efter tre sekunder[…] (Pedagog rosa). 

 

Enligt de flesta pedagogerna har lärplattan skapat rika möjligheter i dokumentationsarbetet för 

barnen och pedagogerna i förskolan. De återkommer ständigt till uppfattningen om hur 

betydelsefullt det är att hela tiden se till att barnen görs delaktiga och att de får möjlighet till att 

vara med under hela dokumentationsprocessen. Pedagogerna ger vidare uttryck för att de även 
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blir mer medvetna om hur barn lär genom att de ger barnen mer inflytande och delaktighet i 

dokumentationen samt genom att de lyssnar mer på barnen.  

 

Man blir aldrig färdig 

Flera pedagoger redogör för hur den pedagogiska dokumentation sägs ha en mångfald av 

innebörder vilket bidrar till att man aldrig kan bli fullärd, i den pedagogiska dokumentationen 

“finns det massor att lära”. Vilket de uppfattar som ytterligare en faktor, som bidrar till att 

arbetet blir både roligt och spännande: 

 
Jätteroligt arbetssätt, man blir liksom aldrig färdig, man lär sig hela tiden. Fast man har jobbat i 16 år 

så lär man sig fortfarande liksom (Pedagog rosa). 

 

Pedagogerna upplever att den pedagogiska dokumentationen är något som man aldrig blir färdig 

med, eftersom det hela tiden går att utvecklas och lära sig mer om den. I samband med detta 

lyfter ett flertal pedagoger vikten av att utnyttja varandras kompetenser i arbetslaget. De anser 

att de olika kompetenserna kan bidra till att de kommer vidare i processen, vilket enligt deras 

erfarenheter kan vara till en fördel för arbetet med pedagogisk dokumentation. Vidare beskriver 

en av pedagogerna att det kan vara av betydelse att personalgruppen därför består av både 

erfarna och nyexaminerade pedagoger samt att det är varierande ålder på personalen i gruppen. 

På det sättet kan både de äldre och de yngre vidga sina kompetenser och utveckla sitt tänkande 

om pedagogisk dokumentation. Pedagogen uttrycker vidare att det är “viktigt att följa med i det 

nya, man kan inte säga att man alltid har jobbat på ett visst sätt”. Det gäller att våga ta till sig 

det nya och ha en vilja till att göra annorlunda beskriver flera av pedagogerna i studien.  

 

Varför pedagogerna valt att arbeta med pedagogisk dokumentation 

Vid frågan om varför pedagogerna valt att arbeta med pedagogisk dokumentation hänvisar 

samtliga deltagande pedagoger till verksamheten och de möjligheter den pedagogiska 

dokumentationen tillför där. Flera av pedagoger uppfattar samtidigt att det ingår i deras 

pedagogiska uppdrag och då tänker de på det uppdrag de enligt läroplan är ålagda att arbeta 

med vad det gäller uppföljning, utvärdering och utveckling. 

 

Ytterligare en aspekt som framkommer i intervjumaterialet är att pedagogerna beskriver den 

pedagogiska dokumentationen som ett tänkbart hjälpmedel för att undersöka om de följer 

läroplanen och det pedagogiska uppdraget. Flera av pedagogerna beskriver att läroplanen blir 

tydlig genom arbetet med pedagogisk dokumentation. De anser att den visar att förskolan har 

ett mål och att det inte bara handlar om fri lek och barnpassning. Enligt flera av pedagogerna är 
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arbetet med pedagogisk dokumentation ett bra sätt att tydliggöra vad de gör, varför de gör det, 

både för sig själva, för vårdnadshavare och andra utanför förskolan: 

  
[...] det är ju det viktigaste redskapet vi har. Alltså man får ju en “aha” upplevelse varenda dag! och där 

kan man ju också hela tiden ha med sig läroplanen och visa vad vårat yrke går ut på eller vad vårat 

arbete går ut på (Pedagog röd). 

 

[...] men det är ju ett sätt att synliggöra vad man jobbar med för föräldrarna tänker jag också, att dom 

ser vad vi gör om dagarna, vilka mål vi har och hur man kopplar dom till läroplanen (Pedagog grön). 

 

Förutom kopplingarna till läroplansmålen nämner några av pedagogerna dessutom att de arbetar 

med pedagogisk dokumentation som ett sätt för att höja kvalitén på verksamheten. De uppfattar 

att med hjälp av den pedagogiska dokumentationen kan de analysera om förskolans verksamhet 

följer de mål som finns föreskrivna i läroplanen.  

 

6.2 Att genomföra pedagogisk dokumentation 

När pedagogerna beskriver hur de genomför pedagogisk dokumentation, visar resultatet att 

pedagogerna beskriver tillvägagångssättet på ett likvärdigt sätt. De mest generella dragen vi har 

kunnat utläsa i intervjusvaren är att pedagogerna tillsammans med barnen upptäcker - 

observerar - dokumenterar - reflekterar, vilket i sin tur leder fram till nya upptäckter, nya 

dokumentationer och att nya reflektioner uppstår. En av pedagogerna benämner proceduren 

som en “cirkel”: 

 

Pedagogisk dokumentation är som cirkel hela tiden, man pratar om vad som hände och sen reflekterar 

man både tillsammans med kollegor och med barnen och sen går man vidare utifrån det, sen blir det en 

ny dokumentation av det och sen kan man reflektera över den och så vidare, det går liksom runt 

(Pedagog blå). 

 

Pedagogerna anser att den pedagogiska dokumentationen är i en ständig rörelse och att den hela 

tiden leder någonstans. Delarna observation- dokumentation- och reflektion anses alltid ingå i 

en pedagogisk dokumentation. Enligt pedagogerna kan dock ordningsföljden på delarna se 

olika ut beroende på vad situationen kräver. 

 

Hur pedagogerna beskriver att de dokumenterar 

När pedagogerna beskrev sitt genomförande av pedagogisk dokumentation kom det att visa sig 

att de använder sig av lite olika tekniska hjälpmedel i det praktiska genomförandet av arbetet. 

Pedagogerna uttrycker att de väljer det som de anser vara mest tillgängligt för dem och det som 

ger mest i den situationen de befinner sig i. Pedagogerna beskriver att de använder sig av 

lärplatta, appar, videoinspelningar, fotografier, anteckningar och ljudupptagningar när de 

dokumenterar.  
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Intervjumaterialet visar att det vanligaste är att pedagogerna använder sig av fotografier i sina 

dokumentationer, som de reflekterar utifrån tillsammans med kollegor, vårdnadshavare och 

barn. Till skillnad från övriga pedagoger i studien hänvisar tre pedagoger till att de förutom 

fotografier även använder sig mycket av videoinspelningar, vid det praktiska 

dokumentationsgenomförandet. De har en åsikt om att de med hjälp av videoinspelningar kan 

utgå från mer konkreta händelseförlopp när de diskuterar. På det sättet blir det tydligare och 

lättare för dem att diskutera tillsammans, menar de:  

 

[...] Och det blir ju också väldigt tydligt när man har det på film och kan gå tillbaka och visa varandra 

i arbetsgruppen också så. och diskutera runt omkring det (Pedagog brun). 

 

Pedagogerna ansåg även att videoinspelningar gav dem rikare möjligheter till att kunna 

reflektera tillsammans med barnen. Pedagogernas beskrivningar tyder på att pedagogerna väljer 

det som de finner mest lämpligt utifrån vad de har för syfte med sin dokumentation, vad det är 

de vill undersöka. Ibland menar de att fotografier är det mest tänkbara sättet att dokumentera 

på, men vid andra tillfällen är kanske anteckningar eller videoinspelningar bättre att använda. 

Dock används även lärplattan flitigt i samtliga verksamheter av både barn och pedagoger under 

dokumentationsarbetet. De flesta pedagogerna i studien uppfattar lärplattan som ett suveränt 

och centralt verktyg i arbetet med pedagogisk dokumentation, eftersom lärplattan och 

fotografierna gör det tydligare för barnen och för pedagogerna. Pedagogerna resonerar att 

lärplattan underlättar det praktiska genomförandet samt gör arbetet med pedagogisk 

dokumentation enklare då den inrymmer flera funktioner: 

 

[...] det finns ju så mycket hjälpmedel idag som gjort det enklare med ipad och såna där, så man får bra 

bilder och kan jobba med på ett annat sätt [...] så på så sätt är det ju enklare nu att man har lite mer 

hjälpmedel (Pedagog brun). 

 

Pedagogerna upplever att lärplattan sätter ord på arbetet och tydliggör kunskapen för barnen 

genom att sökningar och framtagning av bilder och information kan göras direkt. Pedagogerna 

lyfter i samband med detta fram att det finns många hjälpmedel att tillgå i arbetet med 

pedagogisk dokumentation, samtidigt som de uppfattar att hjälpmedlen inte alltid räcker till. 

Utan de upplever att det är mest fördelaktigt att vara två vid dokumentationstillfällena, eftersom 

det upplevs vara svårt att både vara aktiv och samtidigt filma eller fotografera i 

lärandesituationen. 

 

Vad pedagogerna beskriver att de dokumenterar 

I samtliga pedagogers beskrivningar av vad som dokumenteras återkommer det i samtliga 

intervjuer att det är barnens och pedagogernas utsagor och agerande som dokumenteras. En 
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pedagog framhåller att hon ser den pedagogiska dokumentationen som i första hand ett 

förhållningssätt och inte som snygga dokumentationer som ska sättas upp på väggen. Hon 

förtydligar att hon ser processen som det centrala, vilket de övriga instämmer i. Det är 

“görandet” och arbetsprocessen som är i fokus poängterar samtliga pedagoger. En del av 

pedagogerna beskriver vidare att de därmed har valt att endast fotografera barnens händer och 

det barnen gör. I detta sammanhang beskriver somliga att ansikten inte återfinns i deras 

dokumentationer. Pedagogerna uppfattar att dokumentation till största delen handlar om att 

utvärdera verksamheten och hur den hjälper och stödjer barnen i sitt kunskapssökande. Detta 

medför att de inte behöver fokusera på vem som säger eller gör exakt vad anser de:  

 

Vi tar inte kort på ansiktena och barnen utan själva aktiviteten är det ju som vi tittar på. Alltså det är ju 

korten men sen tänker jag det som dokumenteras med ord också, det är ju det dom säger, dom tankar 

och idéer dom har, det dom delger varandra (Pedagog blå). 

 

Vi tar bilder på vad:et och hur:et inte vem:et, utan fokusen är på vad som händer (Pedagog rosa). 

 

Trots att pedagogerna beskriver att det är verksamheten och det som händer som ska 

dokumenteras lyfter några pedagoger att de självklart även ska följa varje barn. Vilket de anser 

att de ålagda att göra enligt läroplanen, men då är det främst inför utvecklingssamtalet. En 

pedagog beskriver dock att det är av vikt i den pedagogiska dokumentationen att man som 

pedagog inte bara tittar på barnen, för då blir det istället en bedömning av barnen, vilket hon 

menar inte ingår i deras pedagogiska uppdrag.  

 

Flera av pedagogerna beskriver vidare att de upplever att det vanligaste är att de dokumenterar 

planerade aktiviteter och projekt. Dock beskriver de även att det förekommer tillfällen då den 

fria leken och det barnen gör då dokumenteras. Pedagogerna har sedan en uppfattning om att 

det producerade dokumentationsmaterialet ska finns levande i verksamheten så att alla kan ta 

del av dem. De beskriver att detta verkställs genom att den pedagogiska dokumentationen 

hamnar på väggen eller i en särskild dokumentationspärm som finns att tillgå för barn, 

pedagoger och vårdnadshavare. 

 

6.3 Möjligheter i arbetet med pedagogisk dokumentation 

Resultatet av intervjuerna tyder på att de deltagande pedagogerna upplever ett flertal 

möjligheter i arbetet med pedagogisk dokumentation. De ser möjligheter för barnen, 

vårdnadshavarna, verksamheten och sig själva som pedagoger. 
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En hjälp i arbetet för att se och lyssna 

Samtliga pedagoger i studien beskriver den pedagogiska dokumentationen som en hjälp i 

arbetet. De berättar att den hjälper dem med att se och följa barnen på ett helt annat sätt än 

innan. Pedagogerna framhåller att den pedagogiska dokumentationen hjälper till att synliggöra 

deras arbete och att se vad de åstadkommit i den pågående verksamheten. De anser att den 

tydliggör och synliggör sådant som de annars inte upptäckt: 

 
[...] det blir ju tydligt och så när man dokumenterar. För man får upp ögonen för saker som man kanske 

inte ser annars, om man inte skulle dokumentera och tänka runt omkring det, reflektera och sådär 

(Pedagog röd). 

 

[...] det är ett verktyg som hjälper oss att se verksamheten, vilka intressen har barnen, och 

förhoppningsvis hjälper mig också att se, alltså jag tänker med dokumentationen ser det individuella 

barnet också att jag kan se hur det lär liksom, vad har den för tankar […] (Pedagog blå). 

 

Pedagogerna beskriver vidare hur de fått upp ögonen för nya saker i samband med den 

pedagogiska dokumentationen. Barnens respektive pedagogernas lärande anses ha blivit mera 

synligt för dem. Synliggörandet som pedagogerna beskriver kan även röra sig om att se barnens 

intressen, tankar och att se varje barn, för att sedan kunna utmana barnen vidare i deras lärande.  

 

Dessutom beskriver pedagogerna att arbetet med pedagogisk dokumentation har bidragit till att 

de har börjat närma sig barnen och lyssna på dem på ett nytt sätt, vad de har för processer på 

gång och vad de uttrycker i leken. En pedagog beskriver hur de förr mer tittade på barnens lek 

att “dom leker där och dom leker där” utan att riktigt se vad lekarna innehöll. Pedagogen menar 

vidare att de gjorde aktiviteter, som de sedan tog kort på utan att följa upp det på något sätt. 

Hon poängterar att de nu med hjälp av pedagogisk dokumentation har börjat fundera på “vad 

är det som händer och vad ser vi?”, för att försöka tänka på detta i allt de gör tillsammans med 

barnen. I likhet med den förgående pedagogen handlar det enligt flera pedagoger om att tänka 

kring sina didaktiska val. Pedagogerna berättar att den pedagogiska dokumentationen hjälper 

dem att se hur det de gör påverkar barnen och deras lärande. 

 

Sätter ord på det vi gör 

Förutom att den pedagogiska dokumentationen synliggör fenomen i verksamheten, uttrycker 

några av pedagogerna att den även sätter ord på det de gör. Detta bidrar till att pedagogerna 

uppfattar den som en förenkling av deras arbete. En förenkling på det sättet att den tydliggör 

vad pedagogerna gör och varför de gör det: 

 

Om man tänker på hur det var förr, vi gjorde ju så mycket saker som vi aldrig satte ord på riktigt, det 

vara svårare att sätta ord på det vi gjorde då. Det fanns ju inte det här med pedagogisk dokumentation 

ned skrivet. Man skrev om barnen och gjorde mycket saker. Att få ner och ord på det har blivit mycket 

bättre [sedan hon börjat arbeta med pedagogisk dokumentation] (Pedagog brun). 
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[...] det sätter ju ord på allt det här tysta som vi bara gör, som bara finns. Alltså den pedagogiska 

dokumentationen för oss, ja det är ju ett verktyg, att se vad vi har gjort, ta med det liksom och se vad 

gjorde vi. Blev det som jag tänkte och hur går vi vidare? (Pedagog blå). 

 

Pedagogerna menar att genom att sätta ord på det de gör ges de även en möjlighet till att 

synliggöra verksamheten för både barnen och dem själva som pedagoger, vad var det de gjorde, 

blev det som de hade tänkt och hur ska de gå vidare? Pedagogerna beskriver vidare att den 

pedagogiska dokumentationen även sätter ord på kunskapsinnehållet för dem och för barnen. 

Men framförallt att den skapar möjligheter för dem att kunna återvända och använda 

dokumentationen tillsammans i verksamheten. 

 

Gå tillbaka, gå vidare och fördjupa 

Pedagogerna har en uppfattning om att den pedagogiska dokumentationen möjliggör för dem 

att tillsammans med barnen kunna gå tillbaka och återuppleva det som gjorts tidigare. Detta för 

att kunna reflektera över samt pröva nya tankar och hypoteser som tillkommit efter 

dokumentationen genomförts, för att på så sätt kunna utveckla verksamheten och lärprocessen. 

De beskriver därmed hur den kan fungera som en hjälp till att både se framåt och bakåt. På det 

sättet uppfattar pedagogerna att de med hjälp av den pedagogiska dokumentationen även kan 

få syn på vad som fungerar och vad som inte fungerar både i verksamheten och inom olika 

undersökningar de gjort. Pedagogerna beskriver vidare hur de därmed finner den som 

användbar för att kunna ta reda på hur man ska gå vidare i verksamheten och i en 

lärandeprocess. De menar att den ger dem möjlighet att kunna utmana barnen i sitt lärande där 

de befinner sig:  

 

Jag tänker att pedagogisk dokumentation är ett verktyg för mig att se hur jag kan liksom komma vidare 

och hjälpa barnen att få nya insikter eller uppleva den här saken på ännu ett sätt. Eller föddes några nya 

tankar i det här vi gjorde som jag kan eller vi [...] som jag kan ta fasta på och kanske utmana dom och 

rikta lite intresse mot (Pedagog blå). 

 

Vidare kan den pedagogiska dokumentationen förstås som ett verktyg som kan ge pedagogerna 

en vägledning till hur de kan utmana barnen på ytterligare ett sätt, för att få barnen att vidga 

sina tankar och kunskaper om ett särskilt fenomen. Enligt pedagogerna kan den pedagogiska 

dokumentationen genom sin reflekterande natur bidra till att nya tankar väcks hos barnen och 

hos dem själva. Tankar som de sedan kan ta fasta på och utveckla vidare tillsammans med 

barnen, för att utmana barnen vidare i sitt lärande. Pedagogerna uppfattar därmed att den 

pedagogiska dokumentationen kan bidra till en fördjupning i det gemensamma 

kunskapssökandet för både barnen och pedagogerna. Den skapar förutsättningar för dem att 

kunna följa upp fenomen och händelser som ägt rum i den pedagogiska verksamheten och där 

igenom anser pedagogerna att fördjupningarna av kunskaperna kan möjliggöras:  
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Ja möjligheterna är ju att man kan fördjupa sig, det blir inte bara det här vara eller att man tar bilder 

och dokumenterar för det gör man ju på samtliga förskolor, man tar kort liksom….Men det här 

[pedagogisk dokumentation] gör ju att vi kan fördjupa oss kring olika, olika liksom ämnen eller 

strävansmålen (Pedagog rosa). 

 

Utifrån detta kan den pedagogiska dokumentationen ytterligare förstås skapa förutsättningar för 

att fördjupa kunskaperna om hur verksamheten arbetar mot de angivna läroplansmålen. Genom 

dokumentationen upplever pedagogerna att de kan få syn på vad och vilka läroplansmål de 

behöver lägga mera fokus på, för att på det sättet fördjupa och förankra dem i den pedagogiska 

verksamheten. Pedagogerna upplever att det är arbetet med den pedagogiska dokumentationen 

som möjliggör fördjupningen då de hela tiden kan gå tillbaka och se vad som hänt och 

tillsammans reflektera över det.  

 

Bidrar till betydelsefulla reflektioner och ett ökat samarbete 

Det visar sig att samtliga pedagoger uppfattar att reflektionen är en betydelsefull del i arbetet 

med pedagogisk dokumentation och att den tid de får till reflektion är värdefull. Det är den 

gemensamma reflektionen som är en central grundpelare i en pedagogisk dokumentation och 

den måste ske tillsammans med andra, detta menar de är av vikt. Det är i reflektion med andra 

som dokumentationen blir en pedagogisk dokumentation framhåller pedagogerna. En pedagog 

beskriver betydelsen av den gemensamma reflektionen på detta sätt: 

 
Ja aa det är viktigt att det är fler än bara mig själv som reflekterar, så att det liksom.. och att man tänker, 

att man tänker utifrån många alltså att man tänker relationellt, många liksom tankar när man sitter och 

tittar (Pedagog blå). 
 

Samtliga pedagoger uppfattar att den pedagogiska dokumentationen innebär att tillsammans 

med andra aktörer reflektera över den dokumentationen som har gjorts. Det kan enligt 

pedagogerna ske tillsammans med barn, vårdnadshavare och kollegor. De menar att observerar 

och dokumenterar gör de hela tiden, men det de behöver göra är att ta dessa ett steg längre, att 

göra en reflektion över det som gjorts i verksamheten, “vad var det som hände?”, “Varför hände 

det?”. De didaktiska frågorna anses vara betydelsefulla att använda för att kunna fördjupa 

dokumentationen och för att fördjupa kunskapen om det som sker. 

 

Resultatet visar att pedagogerna har en uppfattning av att den pedagogiska dokumentationen 

har bidragit till att de reflekterar mer med varandra än vad de gjorde innan. Flera pedagoger 

berättar att den pedagogiska dokumentationen har sammansvetsat arbetslaget och därmed 

upplever de att den även har skapat ett bättre samarbete pedagogerna emellan: 
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Det är roligt, jätteroligt, spännande att se, för att man kommer djupare in i jobbet på nåt sätt tycker jag. 

Det är lättare att reflektera med dom andra arbetskamraterna också, att man gör det mera (Pedagog 

brun). 

 

[..] När vi då tar med det till reflektion att jag då som har min utbildning och mitt tankesätt kan dela 

med mig av det till dom andra kollegorna som då i sin tur får en inspiration för, för det (Pedagog blå). 

 

Pedagogerna har en gemensam uppfattning om att det blir lättare att reflektera med andra när 

de har den pedagogiska dokumentationen. Den skapar bättre förutsättningar till att lära av 

varandra och att inspirera varandra i det pedagogiska arbetet. Pedagogerna beskriver hur 

dokumentationerna används för att skapa tydliga utgångspunkter vid de gemensamma 

reflektionerna. Det upplever de bidrar till att den gemensamma reflektionen och samarbetet blir 

enklare. De förtydligar att den pedagogiska dokumentationen har bidragit till att de arbetar mer 

tillsammans som kollegor och även mer tillsammans med barnen, på ett sätt som de inte gjort 

tidigare. En av pedagogerna beskriver att “barnens tankar är med mer än när vi gjorde vanliga 

dokumentationer”.  

 
Samverkan med vårdnadshavare 

Pedagogerna har även erfarenheter av att den pedagogiska dokumentationen är en bra hjälp i 

samarbetet med vårdnadshavarna. Enligt studiens resultat är den pedagogiska dokumentationen 

ett viktigt verktyg för att få hemmen mer delaktiga i barnens vardag på förskolan: 

 
[…] och framförallt att man får med föräldrarna i barnens lärande, de kan säga, jaha tänker ni så, gör 

ni det, och sen kommer de tillbaka efter helgen och säger, vet ni vad vi gjorde hemma, vi gjorde det 

här och då hände det här (Pedagog röd). 

 

Det återkommer att flera av pedagogerna upplever att dokumentationen tydliggör för 

vårdnadshavarna vad som sker i verksamheten och att den synliggör verksamheten för dem. 

Genom att vårdnadshavarna får ta del av dokumentationen som finns på förskolan skapar det 

möjlighet för dem att påverka och bli mer delaktiga anser pedagogerna.  

 

6.4 Svårigheter i arbetet med pedagogisk dokumentation 

Pedagogerna fick ytterligare frågan om de har erfarenheter av svårigheter i arbetet med 

pedagogisk dokumentation. Det framkommer att tid och tekniken är saker som kan skapa 

svårigheter i arbetet för pedagogerna.  

 

Tiden 

Det återkommer i intervjumaterialet att det är bristen på tid, tiden till att hinna dokumentera 

som enligt pedagogerna utgör den allra största svårigheten i arbetet med pedagogisk 

dokumentation. Visserligen är de medvetna om att de omöjligtvis kan hinna dokumentera allt 
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även om de vill. Trots det upplever pedagogerna att barnen har så mycket bra idéer och det vore 

synd att begränsa dem:  

 
Det är ju det att vi har så många barn som har så många bra tankar och som vill tillbaka till så många 

olika saker, det känns trist att begränsa dom (Pedagog rosa). 

 

Ytterligare en aspekt som sägs utgöra en svårighet i arbetet, är att hinna skriva ner eller redigera 

en dokumentation enligt pedagogerna. Detta upplevs vara extra svårt ibland på grund av vikarier 

och personalbrist. Pedagogerna berättar att detta kan föra med sig att planeringen kanske faller 

och att de då inte hinner med det dokumentationsarbete som de hade tänkt. Pedagogerna känner 

därmed en oro för att barnen ska hinna glömma vad som sagts och gjorts, om det går för lång 

tid, mellan dokumentationen och reflektionen.  

 

Ny teknik  

Några pedagoger lyfter även den nya tekniken som en svårighet i arbetet med pedagogisk 

dokumentation. Dock upplever de inte den nya tekniken som något negativt, utan det handlar 

snarare om att de känner att de inte besitter de rätta kunskaperna. De uttrycker en vilja att lära 

sig det nya, men de upplever att tiden inte räcker till: 

 

Ja, det är väl de där att man inte är insatt i all teknik och då kan jag känna såhär att jag men det där vill 

jag lära mig men vem ska lära mig? [... ] Man skulle ju vilja ha lite mer tid till att lära sig. och sitta och 

greja med det själv, för det tar lite tid att lära sig (Pedagog röd). 

 

[... ] tekniken också liksom, jag är ju gammal (skratt), det är ju inte helt enkelt med det tekniska. det 

här med bilder och lägga över bilder på datorn och ja sånna praktiska saker kan ju vara lite svårt om 

man inte är så van (Pedagog brun). 

 

Några pedagoger uttrycker att den nya tekniken är gynnsam men känner att de inte riktigt hänger 

med i den snabba utvecklingen så som de skulle vilja. Detta uppfattar de kan utgöra ett hinder 

för dem ibland som gör att dokumentationsarbetet tar lite längre tid än förväntat. En tid som de 

kanske inte alltid har. 

 

Det finns ingen färdig mall 

En aspekt som pedagogerna lyfter fram och som de hävdar kan göra att arbetet med pedagogisk 

dokumentation kan kännas krånglig och upplevas som svår, är att det inte finns någon färdig 

mall över hur man ska utföra arbetet: 

 
[…] det är ju viktigt men det kan vara krångligt och svårt för det finns ju ingen färdig mall, såhär gör 

du, såhär gör ni […] (Pedagog blå). 

 

Pedagogerna upplever att det inte finns något faktiskt svar på vad pedagogisk dokumentation 

egentligen är. De menar att det kan skapa en osäkerhet i arbetet till en början, vilket flera av 
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dem själva har erfarenheter av. Några pedagoger beskriver på liknande sätt att de upplevde att 

det inte var lätt att till sig det nya arbetssättet när de var vana att arbeta på ett helt annat sätt. De 

menar att det arbetssättet som pedagogisk dokumentation för med sig är en process som tar tid 

att bli säker på, om man ens blir det. 

 

Att få med alla barn 

Vidare tar några pedagoger upp att det ibland också kan vara svårt att få med alla barn och få 

dem delaktiga i dokumentationen. En av pedagogerna tänker då mest på de yngre barnen som 

inte har det verbala språket än:  

 
[...]fast ja barnen också egentligen för jag tänker när jag har dom här allra minsta där det inte finns ett 

verbalt språk, utan att jag kan bara se när dom går fram och pekar (på dokumentationen) och jag ser ju 

deras kroppsspråk och deras ljud och det språket, man får ju inte den här direkta responsen som man 

får om man hade haft dom äldsta (Pedagog blå). 

 

Pedagogen finner dock att svårigheten att få de yngre barnen delaktiga är en del av utmaningen 

med arbetet eftersom det är viktigt att alla barn är delaktiga. Hon upplever att det då som 

pedagog blir viktigare att vara mer skärpt för att kunna tolka barnens uttryck, vilket flera av de 

deltagande pedagogerna lyfter.   

 

6.5 Sammanfattning av resultatet 

Pedagogerna beskriver en positiv och engagerande inställning till arbetet med pedagogisk 

dokumentation och beskriver det som ett roligt, spännande och betydelsefullt arbete. Flera av 

pedagogerna upplever dock att det kan kännas svårt och krångligt i början, innan de kommit in 

i det arbetssättet som följer med den pedagogiska dokumentationen. Pedagogerna anser att det 

är av vikt att de tillsammans hittar sin form för arbetet och när man tillsammans kommer in i 

det upplever de att man inte ser svårigheterna lika mycket längre. Vidare ger de uttryck för att 

pedagogisk dokumentation är något som man aldrig blir färdig med, utan det finns hela tiden 

nya saker att lära, vilket de menar bidrar till att arbetet blir spännande och roligt.  

 

För samtliga pedagoger innebär den pedagogiska dokumentationen att tillsammans med andra 

aktörer reflektera över den dokumentationen som har gjorts i verksamheten. Det kan enligt 

pedagogerna ske tillsammans med barn, vårdnadshavare och kollegor. Pedagogerna uppfattar 

att den pedagogiska dokumentationen synliggör och fungerar som en pedagogisk resurs. Den 

tydliggör och synliggör på vilket sätt barn lär, hur barn och pedagoger deltar i lärprocesser och 

hur de tillsammans kan gå vidare i kunskapssökandet. Pedagogerna beskriver vidare hur den 

pedagogiska dokumentationen genom sin reflekterande natur möjliggör för att fördjupa olika 

aspekter i verksamheten. 
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Pedagogerna beskriver genomförandet av pedagogisk dokumentation på ett likvärdigt sätt, där 

processen anses vara det centrala och att det är “görandet” som är det centrala. I detta 

sammanhang lyfter pedagogerna att det inte är viktigt för dem att veta vem det är som säger 

eller gör vad i dokumentationerna, eftersom det är verksamheten de ska hålla i tankarna. När 

pedagoger samtalar om genomförandet av pedagogisk dokumentation kom det att visa sig att 

de använder sig av olika tekniska hjälpmedel. Där det framkommer att lärplattan är det allra 

vanligaste tekniska hjälpmedlet som pedagogerna och barnen använder. Enligt de flesta 

pedagogerna har lärplattan skapat rika möjligheter i dokumentationsarbetet för barnen och 

pedagogerna. Den pedagogiska dokumentationen och lärplattan anser pedagogerna kan bidra 

till att fler upplever sig få inflytande och känna sig delaktiga i dokumentationsarbetet och i 

förskolan. Vilket pedagogerna upplever kan vara svårt i arbetet.  

 

Trots att den pedagogiska dokumentationen anses bidra med många möjligheter i förskolan, 

upplever pedagogerna att den kan föra med sig svårigheter i arbetet. Det framkommer att bland 

annat tiden till att hinna med dokumentationsarbetet och den nya tekniken är saker som kan 

skapa svårigheter i arbetet för pedagogerna. Pedagogerna beskriver vidare att det inte finns 

någon färdig mall över hur pedagogisk dokumentation ska genomföras och att det inte finns 

något svar på vad pedagogisk dokumentation egentligen är. Detta är faktorer som bidrar till att 

pedagogisk dokumentation kan uppfattas som både krångligt och svårt i början och även detta 

kan skapa en osäkerhet hos pedagoger, menar de.  

 

7. Diskussion 
 

I detta avsnitt kommer vi att diskutera de mest centrala aspekterna som framkommit i resultatet 

av denna studie. Detta genomförs i relation till studiens syfte och frågeställningar med koppling 

till den tidigare forskningen om pedagogisk dokumentation i förskolan. Vidare kommer 

metodvalet att diskuteras. För att slutligen belysa några slutord om pedagogisk dokumentation 

i förskolan utifrån denna studie samt förslag till intressant fortsatt forskning på området. 

 

7.1 Resultatdiskussion 

Denna studie syftar till att belysa några verksamma förskolepedagogers inställningar till och 

erfarenheter av pedagogisk dokumentation, dess genomförande samt möjligheter och 

svårigheter i arbetet.  
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Studiens resultat visar att den osäkerhet till arbetet med pedagogisk dokumentation som tidigare 

forskning visat, inte visade sig uttalat hos pedagogerna i denna studie (jmf. Alnervik 2013; 

Bjervås 2012; Elfström 2013; Holmberg 2015; Skolinspektionen 2012). De deltagande 

pedagogerna beskrev och visade en positiv inställning och ett engagemang till arbetet. Då de 

upplevde den pedagogiska dokumentationen som rolig, spännande och utvecklande för både 

barn och pedagoger. Avsaknaden av osäkerhet kan ha att göra med att samtliga pedagoger 

kommit igång och redan arbetade med pedagogisk dokumentation i sina verksamheter. Denna 

studie visar nämligen vidare att pedagogerna har erfarenheter av att arbetet med pedagogisk 

dokumentation kan vara svårt ibland, men då främst i början. Därmed kan pedagogerna som 

deltog i denna studie ha kommit över den osäkerhet de eventuellt upplevde i starten av arbetet.   

 

Denna studie pekar på att det är just i starten som de flesta av pedagogerna upplever mest 

svårigheter i arbetet med pedagogisk dokumentation och det är därmed starten som känns mest 

avgörande för det fortsatta arbetet. Elfström (2013) framhåller att pedagogerna förväntas 

behöva teoretiska, filosofiska och praktiska kunskaper för att ha en grund att stå på i arbetet 

med pedagogisk dokumentation. Både hon och Lindgren-Eneflo (2014) menar att det tar tid att 

komma in i det nya arbetssättet som den pedagogiska dokumentationen för med sig. Resultatet 

i denna studie visar på samma sak, där pedagogerna har erfarenhet av att de svårigheter de 

upplever i början försvinner när de väl kommer in i arbetet och har funnit sin form för 

pedagogisk dokumentation. Därav kan en hjälp och ett stöd i början vara extra betydelsefull för 

pedagogerna, vilket även andra forskare ger uttryck för (jmf. Elfström 2013; Eidevald 2013; 

Holmberg 2015). 

 

Samtidigt uttrycker pedagogerna att den pedagogiska dokumentationen är något som man 

egentligen aldrig kan bli klar med eller fullärd i. Pedagogerna har en inställning om att det är 

betydelsefullt att hitta till sin egen form för arbetet med pedagogisk dokumentation, en form 

som fungerar för den egna verksamheten, utifrån de förutsättningar och barn man har. Detta får 

även stöd av Lenz-Taguchi (2013) som anser att det inte finns någon färdig mall för den 

pedagogiska dokumentationen, hon förtydligar att den pedagogiska dokumentationen inte är 

något utan den blir något. Den pedagogiska dokumentationen kan vidare förstås bli det man gör 

den till. Men för att hitta till den egna formen upplever pedagogerna dock att det är viktigt att 

alla pedagoger strävar mot samma mål, att “alla är med på tåget”. Detta kan likställas med det 

som andra forskare ger uttryck för, att den pedagogiska dokumentationen ska ses som ett 
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kollektivt arbete och är inget som kan genomföras på egen hand (Elfström 2013; Holmberg 

2015; Lenz-Taguchi 2013; Palmer 2012; Wehner-Godée 2013). 

 

Lärplattans underlättande funktion och en tydlighet i dokumentationens vad 

I vårt resultat ger pedagogerna vidare uttryck för hur den nya tekniken har underlättat i det 

praktiska genomförandet av pedagogisk dokumentation, vilket även framkommit i tidigare 

studier (Elfström 2013; Holmberg 2015). Till skillnad från Holmbergs (2015) studie där 

digitalkameror visade sig vara det vanligaste dokumentationsverktyget, visar det sig i denna 

studie att lärplattan anses vara det vanligaste verktyget för dokumentation. Samtliga pedagoger 

lyfter att lärplattan används flitigt i deras respektive verksamheter. Lärplattans många 

funktioner sägs ha skapat ett mer lätthanterligt arbete och rika möjligheter för både barn och 

pedagoger. Den har samtidigt medfört att barnen kan delta i framställningen av 

dokumentationen på ett nytt sätt än innan och barnen kan därmed bli mer delaktiga i 

dokumentationsprocessen upplever pedagogerna. Vilket även Holmbergs (2015) studie ger 

uttryck för. Därmed kan lärplattan sägas skapa bättre förutsättningar för att den pedagogiska 

dokumentationen kan genomföras så som forskning menar att den ska, alltså tillsammans med 

barnen och inte på barnen (Se också Lenz-Taguchi 2013; Palmer 2012; Åberg & Lenz-Taguchi 

2005).   

 

Trots att Eidevald (2013) beskriver att det i läroplanen inte finns tydliga beskrivningar och 

riktlinjer för vad och hur dokumentationen ska gå till visar pedagogerna i studien en tydlighet 

och en medvetenhet om vad de dokumenterar. I likhet med det Palmer (2012) beskriver ger 

pedagogerna uttryck för att det är hur verksamheten skapar förutsättningar för barns lärande 

som ska vara i fokus. Samtliga pedagoger beskriver därmed att de dokumenterar lärandet, 

“görandet” och de processer som pågår i verksamheten. Även andra forskare menar att i 

pedagogisk dokumentation är det lärprocesserna som bör vara i fokus och inte barnen själva 

(Holmberg 2015; Elfström 2013; Lindgren-Eneflo 2014 Wehner-Godée 2010). Wehner-Godée 

(2010) poängterar att det är processen som vi kan lära oss något av, vilket kan betyda att 

dokumentationerna egentligen inte behöver visa barnen. Detta tolkar vi skapar möjligheter till 

att dokumentationen kan användas av flera och att det inte bara blir en fokusering på vem eller 

vilka barn som finns med eller omnämns i dokumentationen. På det sättet anser vi att flera barn 

kan relatera till den framställda dokumentationen oavsett om de deltog vid det tillfället då 

dokumentationen genomfördes eller inte. Genom dokumentationen ges alla ändå samma 

utrymme till att känna sig lika delaktiga som de andra, eftersom dokumentationen inte visar 

vem som gjorde exakt vad. Alla barn får därmed möjlighet till att använda samma 
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dokumentation. Genom att göra barnen delaktiga har pedagogerna en förhoppning om att det 

ska bidra till att omvärlden synliggörs för barnen utifrån deras eget perspektiv (jmf Sheridan & 

Pramling-Samuelsson 2009). Detta stödjs även av Aronsson (2006), Åberg och Lenz-Taguchi 

(2005) som lyfter vikten av att den dokumentation som görs bör finnas tillgänglig för alla, som 

en gemensam resurs. 

 

Möjlighetsaspekter i arbetet med pedagogisk dokumentation 

I pedagogernas beskrivningar av sina inställningar och erfarenheter går det att utläsa att de 

uppfattar att den pedagogiska dokumentationen har skapat möjligheter i verksamheten. De har 

erfarenhet av att den pedagogiska dokumentationen kan uppfattas som en pedagogisk resurs 

som har betydelse för barns lärande och lärprocesser. Precis som Elfström (2013), Holmberg 

(2015), Åsén och Vallberg-Roth (2012) menar pedagogerna i studien att den möjliggör bland 

annat för ett synliggörande av barns tankar, idéer, intressen och lärande. Denna studie visar i 

likhet med tidigare forskning hur den pedagogiska dokumentationen på det sättet synliggör vad 

som har sagts och gjorts i verksamheten. Detta synliggörs för barn, pedagoger och 

vårdnadshavare och skapar på det sättet förutsättningar för ett fortsatt arbete och möjliggör för 

fördjupning av kunskaper (jmf Elfström 2013; Palmer 2012). 

 

Med ytterligare en koppling till den pedagogiska dokumentationens möjlighet till 

synliggörande, beskriver pedagogerna i studien hur även läroplansmålen kan synliggöras med 

hjälp av pedagogisk dokumentation och hur de därmed kan få syn på vilka mål de arbetar med 

samt vad de behöver lägga mer fokus på. Därmed visar studien i likhet med Palmer (2012) att 

den pedagogiska dokumentation kan fungera som ett tänkbart sätt att närma sig pedagogernas 

uppdrag om uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan. Alla förskolor är nämligen 

ålagda att varje år göra en sammanfattande dokumentation och utvärdering som visar hur 

läroplansmålen förverkligas och förankras i verksamheten (Sheridan & Pramling-Samuelsson 

2009). Pedagogerna i studien beskriver att den pedagogiska dokumentationen kan användas för 

att gå tillbaka och undersöka vad som tidigare skett i verksamheten, vilket Elfström (2015) och 

Eriksson (2015) framhåller som en viktig del i utvärderingsarbetet. 

 

Den pedagogiska dokumentationen bidrar samtidigt till att pedagogerna måste lyssna och se på 

ett annat sätt för att kunna fånga, förstå och använda det som pågår i den pedagogiska 

verksamheten. Pedagogerna beskriver i likhet med Åberg och Lenz-Taguchi (2005) hur de 

genom att lyssna och se på ett annat sätt kan upptäcka nya ingångar till lärande och utveckling 

med hjälp av den pedagogiska dokumentationen. I detta sammanhang beskriver pedagogerna 



 

43 
 

även hur viktigt det är att lyssna på vad barnen säger, vad de gör och vilka processer de har 

igång. Vilket kan jämföras med Holmbergs (2015), Åbergs och Lenz-Taguchis (2005) skildring 

av den pedagogiska dokumentationen, som en lyssnandets pedagogik. Där de beskriver hur den 

pedagogiska dokumentationen kan öppna upp för ett mer demokratiskt arbetssätt där lyssnandet 

får en central plats och där barnens röster kan bli hörda. Därmed anser vi att delar av resultatet 

i denna studie visar på att lyssnandet och seendet är viktiga förutsättningar för att kunna arbeta 

med pedagogisk dokumentation i förskolan.  

 

I pedagogernas beskrivningar går det även att utläsa det som Dahlberg, Moss, Pence (2013), 

Åberg och Lenz-Taguchi (2005) betonar, att den pedagogiska dokumentationen kan ytterligare 

ses som ett demokratiskt arbetssätt. Eftersom pedagogerna ger uttryck för att den pedagogiska 

dokumentationen möjliggör för ett gemensamt lärande, där de tillsammans med barnen kan 

undersöka, utforska och reflektera för att föra lärprocessen vidare. Den pedagogiska 

dokumentationen blir då även värdefull för barnen på det sättet att de kan spegla det egna 

lärandet i andras. Pedagogerna i studien menar att via den pedagogiska dokumentationen får 

barnen möjlighet att gå tillbaka och reflektera över sådant som de tidigare kanske inte gjort. 

Vilket Wehner-Godées (2013) och Elfströms (2008) menar att barn bör ges möjlighet till, att 

följa sitt eget lärande och utveckling för att kunna komma ett steg längre i sin utveckling. 

Eftersom pedagogerna arbetar för delaktighet och för ett gemensamt lärande, där kunskap 

erövras tillsammans genom den pedagogiska dokumentationen (jmf. Alnervik 2013; Aronsson 

2006; Lenz-Taguchi 2013) kan det förstås som ett försök för pedagogerna att ta avstånd från 

förmedlingspedagogiken, som handlar om att förmedla färdiga kunskaper till barnen (jmf 

Alnervik 2013; Wehner-Godée 2010).  

 

Vår studies resultat visar även hur den gemensamma reflektionen och samarbetet mellan 

pedagogerna har ökat med hjälp av den pedagogiska dokumentationen. Den gemensamma 

reflektionen tillsammans med varandra samt med barn och vårdnadshavare upplevs som 

betydelsefull av pedagogerna. I likhet med pedagogerna påvisar flera forskare den pedagogiska 

dokumentationen och reflektionens viktiga betydelse för barnens utveckling och lärande (jmf. 

Holmberg 2015; Lenz Taguchi 2013; Palmer 2012; Wehner-Godée 2013). För att kunna skapa 

nya kunskaper diskuterar Wehner- Godée (2013) hur vi människor är beroende av varandras 

seende och lyssnande. För pedagogerna handlar det om att kunna se fenomen ur andra 

perspektiv än det egna med hjälp av den pedagogiska dokumentationen. Vilket även stöds av 

forskningen som menar att det är i kommunikation med andra som vi kan få syn på olika sätt 



 

44 
 

att tolka och förstå något (Wehner-Godée 2013). Pedagogerna i studien betonar i likhet med 

Wehner-Godée (2010) att den pedagogiska dokumentationen bör ses som ett förhållningssätt 

och inte enbart vara snygga dokumentationer på väggen. Precis som Wehner-Godée (2010) 

anser vi att om pedagogisk dokumentation bara skulle ses som ett snyggt material att sätta på 

väggen, finns en risk att pedagoger missar den pedagogiska dokumentationens viktiga 

grundtanke om reflektion. 

 

Allt som tagits upp ovan kring vikten av synliggörande, lyssnande, ett gemensamt lärande och 

reflektion, menar vi, visar på den pedagogiska dokumentationens betydelse som en gemensam 

resurs i den pedagogiska verksamheten. Den kan ses som en resurs som skapar goda 

förutsättningar för ett gemensamt lärande.  

 

Svårigheter och kritiska aspekter i arbetet med pedagogisk dokumentation 

Studien har även visat tecken på att i arbetet med pedagogisk dokumentation kan det 

förekomma svårigheter. Precis som i tidigare forskning (Bjervås 2011; Holmberg 2015; 

Lindgren-Eneflo 2014) går det i denna studie att utläsa hur pedagogerna upplever tiden som ett 

av de allra största hindren i arbetet med pedagogisk dokumentation. Både tiden att hinna 

dokumentera och sammanställa samt tiden till att hinna ta till sig all ny teknik är några aspekter 

som upplevs vara svåra för pedagogerna. Denna studie pekar även på att det var tiden till att 

hinna dokumentera och följa upp alla spännande tankar som barnen har som ansågs vara 

problematiskt i arbetet. Den pedagogiska dokumentationen är som Elfström (2013) och 

Lindgren-Eneflo (2014) poängterat en process som tar tid att lära sig, en tid som pedagogerna 

uppenbarligen inte alltid anser sig ha. Därav kan pedagogerna behöva extra stöd för att ha 

möjlighet att ta till sig den nya tekniken och det nya arbetssättet. Några av pedagogerna i studien 

nämner i likhet med Holmberg (2015) personalbrist, men även vikarier som en bidragande orsak 

till att de inte hinner med den pedagogiska dokumentationen på det sättet som de vill eller har 

tänkt. 

 

Tidsbristen som pedagogerna upplever sig ha, skulle kunna skapa en stress och en belastning 

hos pedagogerna inför arbetet på det sättet som Eidevald (2013) beskriver. Det i sin tur kan leda 

till att hela den pedagogiska verksamheten påverkas i en negativ mening.  Pedagogerna kan  då 

känna att de inte har möjlighet att genomföra den pedagogik som de vill, på grund av att de inte 

upplever sig ha tid. Detta kan i förlängningen påverka barnens förutsättningar till lärande och 

utveckling. Det är av vikt att fundera på hur man kan arbeta för att den pedagogiska 

dokumentationen inte ska falla bort. Detta visar på att tiden är ett centralt område att diskutera 
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i samband med pedagogisk dokumentation. Annars finns en risk att den pedagogiska 

dokumentationen snarare blir en belastning för pedagogerna än en hjälp i det pedagogiska 

arbetet så som den är tänkt att vara. Dock är det av vikt att som pedagog även ha med sig att 

pedagogisk dokumentation inte handlar om att hinna dokumentera mera (Eriksson 2015). Det 

går inte att dokumentera allt, det är en omöjlighet och inget som pedagoger bör eftersträva. Det 

gäller snarare att välja ett fokus och dokumentera mer målmedvetet, vilket även Wehner-Godée 

(2010) framhåller. 

 

De svårigheter som pedagogerna ger uttryck för i arbetet med pedagogisk dokumentation tolkar 

vi har ett samband med det praktiska genomförandet av pedagogisk dokumentation. Studiens 

resultat ger uttryck för att pedagogerna förutom tiden, beskriver arbetet med den pedagogiska 

dokumentationen i enbart positiva ordalag. Om pedagoger enbart ser den pedagogiska 

dokumentationens möjligheter och endast uppmärksammar de praktiska svårigheterna och inte 

de teoretiska eller filosofiska svårigheterna, finns det då en risk att pedagogerna undgår att titta 

på arbetssättet med en kritisk blick. Detta skulle kunna föra med sig att pedagoger missar att 

väga in de etiska aspekterna i arbetet, aspekter som enligt Svenning (2011), Lindgren och 

Sparrman (2006) är av vikt att vara medveten om i allt dokumentationsarbete. Lindgren och 

Sparrman (2006) diskuterar hur dokumentationen kan ligga till grund för hur barnen ser på sig 

själva. Även Granath (2008) diskuterar detta i samband med de utvärderingar som görs i skolan. 

Pedagogisk dokumentation kan utgöra en form av utvärderingsverktyg (Palmer 2012) och kan 

fungera på liknande sätt som utvärderingsverktyget i skolan så som Granath (2008) beskriver, 

om pedagoger inte är uppmärksamma anser vi. Därmed finns en risk att den pedagogiska 

dokumentationen kan skapa en form av maktaspekt där pedagogerna omedvetet ger barnen en 

bild av hur de förväntas vara i förskolan för att vara “goda förskolebarn”. Utan en kritisk 

hållning skulle därmed den pedagogiska dokumentationen kunna inverka på barns 

kunskapssökande och identitetsskapande i förskolan på samma sätt som Granath (2008) menar, 

att utvärderingen i skolan inverkar på elevernas identitetsskapande och kunskapssökande. Det 

som är intressant är att under intervjuerna i denna studie framkommer inga konkreta etiska 

uttalanden eller etiska diskussioner alls, vad gäller den pedagogiska dokumentationen. Däremot 

har några pedagoger i studien valt att inte dokumentera ansikten, vilket kan förstås vara en 

antydan till att de till en viss del har en etisk tanke bakom detta, även om det inte framkommer 

uttalat. Den etiska diskussionen är dock central att ha med sig vid all form av utvärdering, precis 

som även tidigare forskning betonat (Granath 2008; Lindgren & Sparrman 2003; Svenning 

2013).  
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7.2 Metoddiskussion 

Vid val av metod till studier är det av vikt att fundera på om den metod man som forskare väljer, 

ger svar på studiens syfte och de frågeställningar som utarbetats (Vetenskapsrådet 2011). Vi 

uppfattar att vi har fått svar på studiens syfte genom vårt val av metod, då intervjuerna har givit 

oss tillräckligt med data att bygga vårt resultat på. Som ovan nämnts har vi använt oss av en 

kvalitativ ansats och låtit oss inspireras av fenomenologi. Genom sju semistrukturerade 

intervjuer har vi fått tagit del av förskolepedagogers inställningar till och erfarenheter av arbetet 

med pedagogisk dokumentation, vilket även var studiens syfte. 

 

Som tidigare nämnts har vi valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer, som möjliggjort 

att vi har kunnat ställa följdfrågor och därmed fått fördjupade svar från pedagogerna. Genom 

att ställa följdfrågor till pedagogerna har vi även kunnat leda samtalet mot det vi var intresserade 

av att undersöka. Dock har vi samtidigt haft i åtanke att inte ställa några ledande frågor i 

samband med intervjuerna, för att inte styra samtalet och för att inte påverka pedagogernas svar. 

I likhet med det som enligt Kvale och Brinkmann (2014) är av vikt vid kvalitativa intervjuer, 

har vi försökt att hålla frågorna så öppna som möjligt då vi är ute efter pedagogernas personliga 

inställningar och erfarenheter.  

 

Intervjuerna valde vi att spela in och anteckna eftersom att vi ansåg att det var det mest givande 

tillvägagångssättet för denna studie. Valet att spela in gjordes eftersom bara anteckningar och 

våra minnen av intervjuerna ger enligt oss inte en fullständig beskrivning av pedagogers egna 

inställningar och erfarenheter av pedagogisk dokumentation. Ljudupptagningar däremot fångar 

upp mer av pedagogernas uttalanden än vad endast anteckningar och minnet gör, vilka vi hade 

fokus på. Denscombe (2009) beskriver att genom att använda ljudupptagning går det nästan att 

få en helt fullständig dokumentation. Dock menar han att i en ljudupptagning kan även andra 

delar av vikt missas, då den bara kan fånga upp det talade och inte den icke-verbala 

kommunikationen. Denna problematik anser vi oss till viss del ha kommit runt då en av oss 

ansvarade för intervjun medan den andra antecknade. Den som intervjuade kunde helt fokusera 

på det informanten sade, medan den antecknande kunde observera hela intervjusituationens 

sammanhang. Detta tillvägagångssätt har även skapat tillfällen för oss att kunna gå tillbaka och 

lyssna igenom intervjuerna flera gånger, därmed har vi kunnat upptäcka sådant som vi 

eventuellt kan ha missat.  

 

En tanke som uppstod i valet av metod var; kommer pedagogerna beskriva det som faktiskt sker 

eller beskriver de sin vision av hur de vill att det ska vara. I ett försök att komma ifrån 
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problematiken kring detta valde vi att inte lämna ut frågorna i förväg till pedagogerna, för att 

försöka få mer spontana svar av informanterna. Tanken med det var att de då skulle ha mindre 

möjlighet att eventuellt läsa på och ge det de uppfattade som “bra och rätta” svar, vilket vi inte 

var ute efter.  

 

7.3 Slutdiskussion 

Den genomförda studien visar att pedagogerna upplever att den pedagogisk dokumentation kan 

vara ett givande och utvecklande arbete i förskolan. Den pedagogiska dokumentationen kan 

användas som en utgångspunkt för barnens kunskapssökande och lärande, där barn och 

pedagoger tillsammans kan erövra ny kunskap. Den pedagogiska dokumentationen kan vidare 

ses skapa möjligheter till en demokratisk lärandeprocess där olika intressen, tankar, 

erfarenheter, kompetenser och perspektiv samverkar under dagliga möten i verksamheten.  

 

En slutsats vi kan dra utifrån studien är att det i första hand handlar om att utgå från barnens 

erfarenheter och intressen, för att kunna bedriva en pedagogisk verksamhet med hjälp av 

pedagogisk dokumentation. Utifrån denna studie handlar den pedagogiska dokumentationen 

även om att stimulera barn och pedagoger till ett kritiskt tänkande, för att kunna öppna upp för 

nya möjligheter och vägar att utforska tillsammans. Där barn och pedagoger i förskolan kan 

fördjupa förståelsen genom att använda dokumentationen i ett kollektivt lärande. Vi har kommit 

fram till att dokumentationen bör finnas levande bland barnen i verksamheten och att delar av 

dokumentationsprocessen ska byggas upp under tidens gång. Resultatet visar hur pedagogerna 

observerar och dokumenterar vad barnen säger och gör för att kunna utmana dem att utveckla 

och använda hela sin förmåga, där den pedagogiska dokumentationen möjliggör detta. Den 

pedagogiska dokumentationen kan ses som ett sätt att berätta om barnen och deras skilda sätt 

att möta och skapa kunskaper om sin omvärld. Vidare kan den pedagogiska dokumentationen, 

utifrån pedagogernas beskrivningar, anses vara ett givande verktyg för att fånga, förstå och 

utveckla det som sker i verksamheten. Därmed ses den pedagogiska dokumentationen i 

praktiken som ett verktyg som hjälper pedagogerna att observera vad som händer och därpå 

reflektera, tolka och analysera olika perspektiv utifrån den egna verksamheten.  

 

En av de mest centrala upptäckterna i studien är att pedagogerna anser att pedagogisk 

dokumentation är ett komplext verktyg och att det tar tid att få arbetet att fungera. Vidare ses 

svårigheterna skingras med tiden. För att få den pedagogiska dokumentationen att fungera visar 

det sig vara av betydelse att hitta till en gemensam form för arbetet och att som pedagog inte 
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vara rädd för att våga prova. Denna studie visar i likhet med Aronsson (2006) att det inte finns 

ett ”rätt sätt” att genomföra pedagogisk dokumentation på.  

 

Å andra sidan anser vi att det är viktigt att pedagogerna har en kritisk medvetenhet i arbetet 

med pedagogisk dokumentation, så att den inte fungerar som ett sätt för pedagogerna att utöva 

makt och kontroll över barnens kunskapssökande och identitetsskapande. Med en tanke på 

fotografierna som kan användas i dokumentationsarbetet, gäller det för pedagogerna att vara 

medvetna så att de inte bidrar till att endast ett fåtal barn synliggörs och andra inte. Detta anser 

vi kan påverka barnens identitetsskapande på ett negativt sätt, om barnen får en känsla av att 

aldrig få synas i den dokumentationen som genomförts. Vi har en tanke om att det är av vikt 

för pedagoger att vara medveten om och reflektera över varför de dokumenterar, vilka barn 

framhålls och vilka inte, vill alla bli dokumenterade och hur påverkar detta barnen. För oss 

innebär den pedagogiska dokumentationen ett stort ansvar och det är viktigt att kritiskt värdera 

om barnen ges möjlighet till att själva välja sitt deltagande i dokumentationsprocesserna. Detta 

för att värna om barnens integritet och deras rätt till inflytande i den pedagogiska verksamheten 

i förskolan. 

 

7.4 Forskningens betydelse för yrkesutövningen 

Dokumentation skrivs fram i läroplanen, som ett nytt kapitel; Uppföljning, utvärdering och 

utveckling (Lpfö 98/10). Det framgår att det är pedagogernas ansvar att genomföra utvärdering 

och dokumentation i verksamheten, dock framgår det inte tydligt hur det ska genomföras. Trots 

detta har många förskolor valt att börja arbeta med eller vill börja arbeta med pedagogisk 

dokumentation för att uppnå läroplanens riktlinjer. Därmed anser vi att studien kan ge ett 

kunskapsbidrag och utgöra en inspiration för pedagoger och andra intresserade beträffande 

pedagogisk dokumentation i förskolan. Studiens betydelse handlar om att betrakta den som ett 

reflektionsunderlag och som en hjälp i det egna pedagogiska arbetet. I studien ses 

dokumentationen få en betydelse och en mening i mötet med andra. Då den möjliggör för 

reflektion och kommunikation om pågående processer. 

 

Den praktiska användningen av den pedagogiska dokumentationen som vi kan se i yrket utifrån 

denna studie är att, den pedagogiska dokumentationen skapar uppföljningsmöjligheter och ger 

överblick för barn, pedagoger och vårdnadshavare. Den kan skapa en överblick över den 

pedagogiska verksamheten, verksamhetens kvalité och barnens lärprocesser. Genom att alla på 

förskolan kan ta del av processen och dokumentationen skapar den även ett ökat inflytande och 
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en ökad delaktighet i förskolan. Vikten av allas inflytande och delaktighet står i förskolans 

läroplan, detta anser vi påvisar studiens relevans.  

 

En slutsats som vi kan dra utifrån denna studie som kan ha betydelse för yrkesutövningen är att 

pedagogisk dokumentation kan vara ett användbart sätt att uppnå samt arbeta med läroplanens 

riktlinjer. Denna slutsats har vi kunnat dra utifrån denna studie då pedagoger beskriver ett 

kollektivt lärande och en gemensam reflektion som sätt att arbeta med pedagogisk 

dokumentation, för att uppnå läroplanens intentioner. Till följd av att man dokumenterar 

”görandet” framför den enskilda individen kan pedagogerna få en rik och varierad beskrivning 

av verksamheten. Den kan de sedan använda vid utveckling av förskolans innehåll i 

överrensstämmelse med läroplanens målområden och intentioner. Genom att den pedagogiska 

dokumentationen ökar kunskaper och förståelse om barns kunskapande och lärande samt skapar 

en grund för utvärdering och planering stödjer den även verksamhetsutveckling och 

kvalitetssäkring.  

 

Att belysa andra pedagogers inställningar och erfarenheter vad gäller genomförande, 

möjligheter respektive svårigheter som de upplever i arbetet menar vi kan vara till en hjälp för 

andra som arbetar med pedagogisk dokumentation. Att lyfta fram dessa kan fungera som en 

hjälp till att överbrygga svårigheterna i den egna verksamheten samt fungera som en hjälp till 

att föra dokumentationsarbetet vidare. För oss är det av vikt att inte ge upp i början om det 

känns svårt, då resultatet visar att pedagogerna har erfarenhet av att svårigheterna som finns 

upplevs försvinna när man kommer in i arbetet.  

 

Vår förhoppning är att studien ska bidra med inspiration, väcka tankar, funderingar och samtal 

hos verksamma förskollärare, politiker och andra intresserade. Vi har ytterligare en förhoppning 

om att göra pedagogisk dokumentation tillgänglig för fler, genom att lyfta fram andras sätt att 

se på vad pedagogisk dokumentation kan innebära i förskolan. 

 

En intressant vidare forskning på området skulle vara att undersöka hur vårdnadshavare 

upplever att de får ta del av den pedagogiska dokumentationen och vad de tycker att den 

pedagogiska dokumentationen ger dem. Detta eftersom resultatet visar att pedagoger ser den 

som ett användbart verktyg när det gäller samverkan med vårdnadshavare. Detta är ett område 

som vi inte har upptäckt i den forskning som vi har tagit del av hittills, vilket vi ser som ett 

relativt outforskat område. 
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 Bilaga 1 

 
 

Information- och samtyckesblankett 
 

Vi är två förskollärarstudenter som läser vår sista termin vid Örebro universitet, vi ska nu 

påbörja vårt examensarbete som behandlar ämnet pedagogisk dokumentation. Inom ramen för 

examensarbetet ämnar vi att genomföra intervjuer med några verksamma pedagoger. Där 

intervjun förväntas ta ca.1 timme. Därmed är vi intresserade av att ta del av era erfarenheter och 

upplevelser av arbetet med pedagogisk dokumentation i förskolan.   

 

Studiens syfte och frågeställningar 

 

Syftet med vår studie är att skapa en bild av några verksamma förskolepedagogers inställningar 

till och erfarenheter av pedagogisk dokumentation, dess genomförande, möjligheter och 

svårigheter i den pedagogiska verksamheten. 

 

 Vilka inställningar beskriver och visar pedagogerna till arbetet med pedagogisk 

dokumentation? 

 Vad beskriver pedagogerna att de dokumenterar och hur beskriver pedagogerna att 

de genomför pedagogisk dokumentation? 

 Vilka erfarenheter har pedagogerna vad det gäller möjligheter respektive svårigheter 

i arbetet med pedagogisk dokumentation? 

 

I denna studie följer vi Vetenskapsrådets etiska principer (2011) för att skydda de uppgifter 

som kommer fram. 

 

Samtycke till medverkan i studie 

Jag samtycker härmed till medverkande av studien och känner till studiens syfte. Jag har blivit 

informerad om att mitt deltagande är frivilligt och att jag när som helst kan avbryta min 

medverkan i studien, utan några påföljder.  

 

Uppgifterna som kommer fram under intervjun kommer inte att föras vidare och i slutversionen 

av studien kommer mitt namn att anonymiseras. De uppgifter som kommer fram under intervjun 

kommer att behandlas med en försiktighet av studenterna, så min identitet inte avslöjas.  

 

Uppgifterna kommer att bevaras på ett sätt som gör att obehöriga ej kan ta del av dem. När 

examensarbetets betyg är fastställt kommer allt inspelat material och eventuella anteckningar 

att förstöras. Informationen som jag lämnar kommer enbart att användas till en småskalig 

studie, men jag är medveten om att den slutliga versionen av studien kommer att vara offentlig.   

 

Namnteckning    Ort och datum 

 

----------------------------------------  ---------------------------------------------- 
 

Har ni frågor och funderingar är ni välkomna att kontakta oss på: 

 

Anneli Sunnari:  xxxxxx@xxx.com eller 073-xxx xx xx 

 

Sandra Pelmas: xxxxxxxx@xxx.com eller 070-xxx xx xx  

mailto:xxxxxx@xxx.com
mailto:xxxxxxxx@xxx.com


Bilaga 2 

 
 

Intervjuguide  

Inledning och bakgrund 

1. Skulle du kunna tänka dig att berätta lite om dig själv? Vilken utbildning har du och hur länge 

har du arbetat med pedagogisk dokumentation? 

Inställning  

2. Hur tänker du kring det nya läroplansmålet om dokumentation, uppföljning, utvärdering och 

utveckling som beskrivs i Lpfö 98/10? 

 

3. Vad innebär pedagogisk dokumentation för dig? 

 

4. Hur känner du inför arbetet med pedagogisk dokumentation? 

 

5. Hur uppfattar du arbetet med pedagogisk dokumentation? (lätt, spännande, krångligt, roligt, 

osäkert, viktigt, svårt osv.) 

 

6. Vad är ditt syfte med den pedagogiska dokumentationen?  

 

7. Varför jobbar ni eller inte jobbar med pedagogisk dokumentation? Vad jobbar ni i så fall med 

istället? 

 
Genomförande 

8. Hur genomför du pedagogisk dokumentation? 

 

9. Vad dokumenteras?  

 

10. Hur upplever du att ni arbetar med pedagogisk dokumentation på er avdelning respektive 

förskola? (arbetar alla på samma sätt, gör ni det gemensamt) 

 

11. Används det insamlade dokumentationsmaterialet och i så fall hur? 

 
Svårigheter och möjligheter 

12. Vilka möjligheter upplever du i arbetet med pedagogisk dokumentation? 

 

13. Vilka upplever du är de största skillnaderna sedan du började arbeta med pedagogisk 

dokumentation? 

 

14. Vilka svårigheter upplever du i arbetet med pedagogisk dokumentation? 

Avslutning 

15. Finns det något du själv skulle vilja tillägga vad det gäller arbetet med pedagogisk 

dokumentation? 

 


