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Syftet med vårt examensarbete har varit att undersöka hur några pedagoger ser på pedagogisk 

dokumentation, vad de anser krävs för att en dokumentation ska bli pedagogisk och på vilket 

sätt de anser att pedagogisk dokumentation kan påverka/utveckla verksamheten i förskolan. 

Som metod har vi använt oss av en enkätundersökning som har genomförts med tolv pedagoger 

från olika förskolor. Det vi har kommit fram till i vårt resultat är att pedagogisk dokumentation 

som arbetssätt innebär att pedagogerna får en möjlighet att förstå läroprocesser och fånga 

barnens utveckling.  Samtidigt är det ett sätt att visa på den verksamhet som bedrivs för 

föräldrarna och andra intresserade. Kommunikationen och reflektionen kring dokumentationen, 

leder vidare till utforskande och utveckling såväl för barnet som för pedagogen. Pedagogisk 

dokumentation ska ses som ett kollektivt arbetsverktyg som leder till att utveckla verksamheten 

i förskolan. 
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1.  Inledning 
 
Under nästan fyra år har vi studerat på distans till lärare mot förskola och förskoleklass vid 

Linnéuniversitetet (förr Växjö universitet). Denna utbildning har som krav att studerande 

måste ha utbildning för och vara verksamma barnskötare. Vår gemensamma bakgrund är att 

vi arbetat många år som barnskötare i förskola, vilket innebär att vi har kunskap och 

erfarenhet från förskolans värld. Dessutom har vi ett intresse att utveckla vårt arbete och ser 

med nya ögon hur vi kan få till stånd en verksamhet som ger både barn och pedagoger 

utveckling. Under utbildningen har vi flera gånger kommit i kontakt med pedagogisk 

dokumentation och därför har vårt intresse blivit större allteftersom. Vi vill undersöka om det 

efterlevs i verksamheterna och om pedagogerna kan skilja på dokumentation och pedagogisk 

dokumentation. Har den pedagogiska dokumentationen fått fotfäste eller sker 

dokumentationen som förr? Kan dokumentationen övergå till att bli pedagogisk 

dokumentation? Tongångarna ute i verksamheterna är ofta att det tar tid att dokumentera och 

den tiden finns inte. Vinner verksamheterna något om de har denna sorts dokumentation, kan 

det vara så att tiden finns om man använder den rätt? Vår uppfattning av dokumentation på 

förskolor är att det skrivs ned det som skett i verksamheten och eventuellt lite kommentarer 

till bilder som sätts upp för att föräldrar ska få inblick i verksamheten. Men vår undran, får 

verkligen föräldrar inblick i deras barns lärande i och med att bilder sätts upp?  

 

I Läroplanen för förskolan, Lpfö98, står det att ”Den pedagogiska verksamheten skall 

anpassas till alla barn i förskolan” (2006:5). Detta innebär att pedagogerna har ett ansvar att 

stämma av hur varje barn kan bemötas för fortsatt utveckling. Det står inget om hur det skall 

gå till men däremot i regeringens förord till Lpfö98 står det att:  

 
Förskolans verksamhet skall planeras, genomföras, utvärderas och utvecklas i förhållande till de 
uppställda målen i läroplanen. Det är angeläget att metoder för utvärdering utvecklas som är 
tydligt relaterade till de uppställda målen för verksamheten och som bidrar till en utveckling av 
det pedagogiska arbetet. Genom pedagogisk dokumentation kan verksamheten i förskolan 
synliggöras och bli ett viktigt underlag i diskussionen kring och bedömningen av verksamhetens 
kvalitet och utvecklingsbehov (Skolverket, 2006: 4).   

 

Detta kan tyckas märkligt att det inte är inlagt i Lpfö98 eftersom det är detta styrdokument 

som pedagogerna i förskolan använder sig av.  I och med att vi nu kan konstatera att det från 

regeringen verkar viktigt att vi använder oss av pedagogiska dokumentationer, vill vi också se 

hur det är i verkligheten.  
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1.1 Syfte  
 

Syftet med vårt examensarbete är att undersöka hur några pedagoger uppfattar pedagogisk 

dokumentation, vad de anser krävs för att en dokumentation ska bli pedagogisk och hur de 

tror att pedagogisk dokumentation kan påverka/utveckla verksamheten i förskolan.  

 

1.2 Problemformulering 
 

Våra frågeställningar är: 

Hur uppfattar pedagoger pedagogisk dokumentation? 

När anser pedagogerna att en dokumentation blir pedagogisk? 

På vilket sätt kan pedagogisk dokumentation påverka/utveckla verksamheten i förskolan? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

6 

2. Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 
 
I detta kapitel kommer vi att börja med en begreppsförklaring av vad vi menar med 

pedagogisk dokumentation och pedagoger. Därefter kommer vi att redovisa de teoretiska 

utgångspunkter som ligger till grund för utveckling av pedagogisk dokumentation, vikten av 

att ha ett etiskt förhållningssätt till den och den tidigare forskning som finns.  

 

2.1 Begreppsförklaring 
 

Med pedagogisk dokumentation menar vi dokumentation som görs för att försöka se och 

förstå vad som pågår i det pedagogiska arbetet utan att på förhand ha bestämt ramar av 

förväntningar och normer. Dokumentationen kan göras med hjälp av material som är 

producerat på olika sätt och anta olika former såsom handskrivna anteckningar, 

bandupptagningar, videoinspelningar, fotografier och barnens egna arbeten. Materialet 

redogör för barnens arbete, vad de säger och gör och hur pedagogen förhåller sig till det. 

Genom att använda materialet och reflektera över det, både enskilt, tillsammans med barnen, 

pedagoger emellan men även med barnens föräldrar, blir det pedagogiska arbetet konkret och 

synligt vilket är en viktig del i den pedagogiska dokumentationsprocessen. Och det är först då, 

när den är reflekterad över som dokumentationen blir en pedagogisk dokumentation. 

 

Med pedagoger menar vi den personal som arbetar med barnen i förskolan. Det vill säga 

barnskötare, förskollärare och personal med annan, för verksamheten, adekvat utbildning. I 

arbetet kommer vi därför att benämna våra respondenter för pedagoger utom i de fall där vi 

har tittat på varje specifik yrkesgrupp. 

 

2.2 Dokumentation i förskolan  
 
Utvecklingspsykologiska perspektiv är det som varit rådande i förskolan under lång tid vilket 

ofta genererat i att pedagoger såg barns brister. Det innebar också att det enskilda barnets 

mognad var det som styrde lärarens upplägg i verksamheten. I dagens läroplan har barnet 

istället blivit en del i lärprocessen där också samspelet med andra ses som en central del. 

Alltså har perspektivet förflyttats från barns inneboende utveckling till barn med kompetenser 

(Johansson & Pramling Samuelsson, 2003). Men för att se barnet som en kompetent individ 

behövs dokumentation, men vilken sorts dokumentation kan vara varierande och beroende på 
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tillfälle och pedagogens val. Det gäller att välja vad som ska dokumenteras eftersom det inte 

går att dokumentera allt (Kennedy, 2002). Skolverket (2005) tar också upp hur viktigt det är 

att använda sig av olika verktyg och metoder för dokumentation och utvärdering som sedan 

ger en bild av hur förskolan skapar förutsättning för barns utveckling och lärande. Förskolan 

kan genom samtal, observation och dokumentation av varje barn, både enskilt och i grupp, få 

reda på vilka behov och intressen som finns, vilket är betydelsefullt för planering och 

utformning av den pedagogiska verksamheten.  

 

Ordet dokumentation betyder sammanställning av skriftligt underlag, dokument, i en viss 

fråga men det betyder också insamling och sammanställning av fakta och vetenskapen om 

systematiskt insamlande, ordnande och tillhandahållande av kunskapskällor 

(Nationalencyklopedin, 2010). Enligt Rinaldi (2007) har dokumentation funnits sen urminnes 

tider för att kunna bedöma barn utifrån fastställda kriterier. I den betydelse som vi kommer att 

titta på det skriver författaren, att dokumentation i den pedagogiska sfären betraktas som ”ett 

instrument för erinran, dvs. som möjlighet för och hjälp till reflektion” (2007:78). Genom att 

uppmärksamma de aktiviteter som gjorts kan själva lärandet bli synligt endast om man kan 

diskutera, återundersöka, analysera och rekonstruera aktiviteterna på ett bra sätt och det är här 

som den pedagogiska dokumentationen tar sin form. Tidigare använde man sig av 

dokumentationen efter avslutad aktivitet och kunde omtala den väg som man gått till det mål 

pedagogen ville att man skulle nå men inte i syfte att ge barnen mening. ”Risken för att 

dokumentationerna kan användas som bedömningsinstrument minimeras om vi har barnens 

inlärningsprocess som utgångspunkt när vi observerar och dokumenterar” (Kennedy 

2002:76).  Författaren framhåller vikten av att om en pedagog från början kan vara en passiv 

lyssnande pedagog lär den sig lyssna på barnen och deras tankar och funderingar. Ur detta kan 

de utvecklas till en aktiv lyssnande pedagog som stimulerar och utmanar barnens tankevärld 

genom att ställa frågor. Kennedy (2002) nämner att det är viktigt att pedagogen i en 

observation är klara över vad den vill få kunskap om och varför. Sedan får 

observationsmetoden anpassas därefter. Genom att skapa förändringar i miljön skapas 

situationer som utmanar barnen och vuxna till olika möten och kommunikation, vilket leder 

arbetet vidare. Men det viktigaste för att pedagogisk dokumentation ska bli ett redskap för 

förändring, och inte bara en redogörelse för vad som har gjorts, är reflektionen mellan barn - 

vuxen, barn-barn och vuxen – vuxen (Kennedy, 2002).   
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Även Åberg och Lenz Taguchi (2005) tar upp att när en observation sker så görs det något 

mer än att bara se. Pedagogerna samlar på sig olika iakttagelser som de ännu inte reflekterat 

över. Dessa iakttagelser väcker tankar och funderingar, de blir nyfikna på något de vill förstå 

mer om. Detta lägger grunden för vad pedagogerna sedan vill dokumentera. Genom att 

analysera och utvärdera både observationen och den senare dokumentationen kan 

pedagogerna förstå vad som händer och varför det händer för att sedan gå vidare och 

exempelvis förändra något i verksamheten.  

 

2.3 Dokumentation i Reggio Emilia  
 
I Reggio Emilia ses dokumentationen som en del i processen. Genom att reflektera över den, 

barn och pedagoger tillsammans under tiden som processen fortgår främjar den pedagogiska 

dokumentationen lärandet och meningsskapandet. Rinaldi (2007) skriver att dokumentationen 

är ett sätt att ”konstruera förskolans mening genom att se den som en plats som spelar en 

aktiv roll i barnens sökanden efter mening liksom vårt eget sökande efter mening (och 

gemensamma innebörder)” (2007:79). Författaren framhåller också att dokumentationen är ett 

synligt lyssnande. När barnen med hjälp av sina dokumentationer berättar vad de gjort blir 

deras vägar och processer till lärande synliga. De får möta andras tankar om samma saker och 

se att man kan se på saken från olika håll, det vill säga tolka olika, kanske beroende på vilka 

förkunskaper de har. På det viset lär sig barnen också av varandra och tar del av varandras 

kompetenser. Man kan säga att det hela handlar om ”problemlösning” och dess 

utgångspunkter. Det finns en relation mellan det enskilda barnet och problemet som 

undersöks men samtidigt får barnet en förståelse för att tolkningssätten är flera och att alla 

kan tillföra något till gruppen (Rinaldi, 2007).  

 

2.4 Pedagogisk dokumentation – ett arbetsverktyg  
 
”Pedagogisk dokumentation är ett kollektivt arbetsverktyg som bygger på gemensamt 

reflektionsarbete (Lenz Taguchi, 1997:15)” som ger svar på en mängd frågor om barn och 

pedagoger. Det gäller att ha reflektionstid både barnen emellan, pedagoger emellan samt 

förskolan och familjen emellan. Barnsyn och förhållningssätt är konstruktioner och syftet med 

pedagogisk dokumentation är att synliggöra denna konstruktion. Genom att använda 

pedagogisk dokumentation får pedagogerna tillgång till ett värdefullt arbetsverktyg skriver 
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Lenz Taguchi (1997) med vars hjälp de kan förändra både sitt pedagogiska förhållningssätt 

som den pedagogiska praktiken. Samtidigt är det ett sätt att göra själva lärandet i olika 

situationer synligt både för barnen som pedagoger.  

 

Eftersom barnen kommunicerar med pedagogen som gör en dokumentation av något slag så 

kan dokumentationen senare ges tillbaka till barnen genom samtal eller att titta på bild eller 

video. På så sätt kan barnen få syn på sina egna tankar och sitt lärande. Därefter kan 

pedagogen analysera dokumentationerna med andra pedagoger vilket kan leda till pedagogens 

egen utveckling. Finns en dokumentation, över vad barnen pratar och tänker, kan pedagogen 

se tillbaka på den för att planera vidare så verksamheten blir utvecklande (Lenz Taguchi, 

1997).     

 

Pedagogens roll för detta ger Loris Malaguzzis metafor uttryck för ”Pedagogens roll är att ta 

emot bollen som barnen kastar och kasta tillbaka den på ett sådant sätt att barnet fortfarande 

vill vara med i spelet” (Lenz Taguchi, 1997:62). Genom att lyssna på barnens tankar och idéer 

och sedan tänka på hur de som pedagoger ställer frågor till barnen kan de också ge barnet en 

bild av en djupare mening. Hur tänker de om det de gjort, vad vill de visa, vad har de lärt sig 

på det de gjort och så vidare. Pedagogerna måste lära sig att lyssna, ge barnet tid att lösa 

problem på egen hand skriver författaren. Enligt Doverborg & Pramling Samuelsson (2000) 

är det när barnen är aktiva med något som det är bra tillfällen för samtal, då finns det något 

konkret att tala om. Dessa samtal ger pedagogerna en större förståelse för barnens tankevärld 

och hur de kan utveckla verksamheten. Därför är kommunikation mellan barn och vuxna en 

viktig och betydelsefull del för arbetet i förskolan. 

 

Åberg & Lenz Taguchi (2005) framhåller att som pedagog lär man sig mycket om barns 

utveckling och lärande och om sitt eget handlande genom att reflektera kring sina 

observationer. Detta är viktigt för att kunna förändra och utveckla verksamheten. Pedagogerna 

måste ha en dialog med varandra för att detta ska ske, där även barnen är en viktig del. Och 

här spelar vår barnsyn en stor roll. Vilken tro pedagogen har på barnet, dess förmåga och 

kompetens.  

 

Genom att använda sig av pedagogisk dokumentation som ett instrument för utvärdering av 

sin verksamhet kan pedagogerna få syn på processer som sker mellan barnen och mellan 

barnen och pedagogerna och även mellan pedagogerna. Men för att detta ska ske måste det 
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också finnas gemensam reflektionstid för de olika grupperna. I den pedagogiska 

dokumentationen är det inte bara processerna som utvärderas utan också sammanhangets och 

miljöns betydelse för barnens lärande, lek och samarbete. När barnen med hjälp av sina 

dokumentationer berättar vad de gjort blir deras vägar och processer till lärande synliga. De 

får möta andras tankar om samma sak och se att man kan se på saken från olika håll, det vill 

säga tolka olika, kanske beroende på vilka förkunskaper som finns. På det viset lär sig barnen 

också av varandra och tar del av varandras kompetenser. Wehner-Godée (2005) skriver att om 

barnen och deras verksamhet synliggörs med utgångspunkt i det som de håller på med och då 

får nya utmaningar som för vidare och fördjupar, skapar det en annan sorts meningsfull 

verksamhet för dem.   

 

Pedagogisk dokumentation kan ge inspiration att utveckla verksamheten i förskolan. En 

utveckling där även pedagogernas kompetens blir synlig och kan ge upphov till 

kompetensutveckling. Wallin (2003) tar upp detta och nämner att pedagogen dokumenterar 

för att försöka fånga den kedja av handlande, tänkande och lärande som barnen och 

pedagogen varit del av. En dokumentation av denna typ är ett pedagogiskt hjälpmedel i både 

barns och vuxnas livslånga lärande. Hon framhåller att kunskap skapas i social interaktion 

mellan barnen sinsemellan, mellan vuxna och barn och mellan oss alla och vår omvärld.  Det 

gäller som pedagog att föra verksamheten framåt och inte fastna i traditionella banor där 

produkten är förutbestämd utan se möjligheterna som barnen visar oss. ”Alla har rätt till sin 

subjektiva åsikt och till att delta i diskussionen utifrån den” (2003:59). 

 
Söderlund Wijk (2007) tar i sin föreläsning Det kompetenta barnet upp hur synen på barnet 

har förändrats under historiens gång från att tidigare setts som ett objekt till att vara subjekt. 

En medmänniska med egen individuell utveckling, egna möjligheter, full av lust, nyfikenhet 

och framåtanda och som är beroende av sin omgivning. Ett unikt, kompetent barn som kräver 

en kompetent vuxen för att utvecklas ytterliggare. Med en kompetent vuxen, menade 

föreläsaren en vuxen som har en tilltro till barnets förmåga och ser barnets möjligheter, vad 

barnet kan och samtidigt visar respekt för det. Även Pramling Samuelsson och Sheridan 

(1999) tar upp det kompetenta barnet. De skriver att ett kompetent barn är ett barn som av 

egen kraft och lust att lära, i samspel med andra blir en aktiv medskapare av sin egen kunskap. 

Därför måste också pedagogen stimulera och utmana barnet utifrån ett respektfullt bemötande 

och positiva förväntningar på barnets förmåga. 
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Förskolans läroplan (Lpfö98) formulerar en strävan att låta varje barn få möjlighet att påverka 

sin situation, utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina handlingar samt förstå och handla 

efter demokratiska principer. Det vill säga låta barnen få en möjlighet till att bli delaktiga i, ha 

inflytande över och känna ansvar för den verksamhet de deltar i. Men för att barnen ska kunna 

göra det måste pedagogerna själva bli klara över vad innebörden i detta är. Enda sättet för att 

skapa förståelse för barnens inflytande, delaktighet och ansvar möjliggörs, betonar Arnér & 

Tellgren (2006), är att barnperspektiv och barnets eget perspektiv ständigt måste 

medvetandegöras. I detta spelar samtalen med barnen en stor roll för det är i mötet och 

kommunikationen mellan barn och vuxna detta sker.  

 

Herrlin (2010) tar i sin föreläsning upp att det inte räcker med att ha en dokumentation utan 

den ska vara pedagogisk och pedagogerna ska ha det som underlag i sina diskussioner. Det är 

ett sätt att synliggöra verksamheten, de får se vad det är de gör och på det viset synliggör de 

barnen och utvecklar sitt arbetssätt.  Pedagogisk dokumentation är en grund för utvärdering 

och uppföljning för hur pedagogerna leder arbetet vidare. Föreläsaren framhåller att det 

stärker yrkesidentiteten och höjer statusen för förskolepersonalen och underlättar för ny 

personal att komma in i arbetet när det finns ett underlag att utgå från. Det är också ett sätt att 

göra föräldrar delaktiga i verksamheten. Samtalet med barn, kollegor och föräldrar är det 

viktiga för att det ska bli en pedagogisk dokumentation, men Herrlin (2010) framhåller att 

tiden ofta anges som skäl till att pedagogerna inte hinner reflektera tillsammans över det som 

görs och har gjorts. Om det finns reflekterande samtal och dokumentationer får barn och 

pedagoger växla mellan närhet och distans, mellan känt och okänt och mellan teori och 

praktik. 

 

2.5 Etiskt förhållningssätt och pedagogisk dokumentation 
 
Wehner-Godée (2010) tar upp vikten av ett etiskt tänkande då det gäller pedagogisk 

dokumentation. Då den tekniska utvecklingen snabbt har gått framåt samtidigt som priserna 

har blivit lägre har förskolorna fått allt mer utrustning att använda i dokumentationshänseende 

och, skriver hon, många dokumenterar utan att ha funderat över vad, hur, varför och i vilket 

syfte. Men författaren frågar sig om pedagogerna verkligen har rätt att fotografera och filma 

var, när och hur som helst. Pedagogisk dokumentation ska ses som en del i 

demokratiprocessen och därför, framhåller hon, är det viktigt att pedagogerna i förskolan har 
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formulerat en egen pedagogisk hypotes som vilar på de demokratiska fundamenten som 

läroplanen utgår från.  Författaren skriver att, utöver tystnadsplikten som finns i förskolan 

finns det inga andra föreskrifter om hur man ska hantera den nya tekniken men det gäller att 

se till så att ingen skadas eller far illa av den dokumentation som görs. Därför är det viktigt att 

få tillstånd från dem som blir dokumenterade, säger ett barn nej jag vill inte måste 

pedagogerna acceptera det. Det är också viktigt att ha föräldrarnas tillåtelse till att 

dokumentera deras barn genom ett skriftligt medgivande. Genom att ha det etiska tänkandet 

med sig och respekt för människors integritet fortsätter författaren, ”öppnar sig vägar att 

skapa djupa relationer och kunskap om olika läroprocesser på ett annorlunda och 

meningsfullt med hjälp av video, kamera och ljudinspelare” (2010:60). 

 

Även Dahlberg, Moss och Pence (2001) tar upp den etiska problematiken med pedagogisk 

dokumentation. Genom att låta dokumentationen inta en mångfald perspektiv visar den på 

insikt om hur lärande går till och kan på det sättet fungera som en frigörande praktik. 

Samtidigt är det pedagogerna som lägger upp dokumentationen och bestämmer vad som ska 

finnas med och inte, vilket gör att de har ett maktmedel som kan användas fel om de inte är 

uppmärksamma. Författarna betonar därför att det är viktigt att pedagogerna kritiskt granskar 

dokumentationen så att den inte blir till ett makt- och kontrollmedel i barnens 

identitetskonstruktion. Maktfaktorn tar också Lindgren och Sparrman (2003) upp i sin 

forskning när det gäller att dokumentera barn.  De skriver att den som betraktar kontra den 

som blir betraktad rör sig om olika maktpositioner där den som betraktar har ett övertag. 

Därför gäller det att vara kritiska och ifrågasätta om dokumentationen verkligen gynnar 

barnens perspektiv eller om det mer handlar om de vuxnas sätt att avgöra vad som är viktigt 

eller inte. 

 

2.6 Forskning och pedagogisk dokumentation 
 
Lenz Taguchi (2000) och Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) skriver att det inte finns 

så mycket forskning när det gäller dokumentation och dess roll i förskolan. Lenz Taguchi 

(2000) hävdar att det inte finns någon som har studerat och undersökt de verktyg som den 

svenska förskolan infört och använder sig av i observations- och dokumentationspraktiker. 

Hon frågar sig om det är beroende på att ”när vetenskapen är norm, varför studera normen?” 

(2000:28) som det inte är gjort . Däremot finns det mycket forskning som rör olika 

observations- och dokumentationsmetoder.  Författaren betonar att pedagogerna, nu liksom 
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tidigare, dokumenterar och observerar men att sättet att ge innebörd till och förstå dessa 

praktiker hela tiden skiftar. Tidigare användes mest de olika praktikerna till att bedöma 

barnens utveckling medan förskolan idag mer använder dem för att synliggöra vad barn kan 

och tänker i syfte att få dem att utveckla eller förändra sitt tänkande eller för att synliggöra 

pedagogens ”tysta kunskap”. Genom att försöka förstå och kritiskt granska 

dokumentationen/observationen kan det innebära att pedagogerna hittar nya och/eller andra 

sätt att tänka. Pedagogerna strävar inte heller efter att hitta det de tycker lika om eller det som 

förenar utan snarare det där olikheter framkommer som ger upphov till samtal och diskussion. 

Pedagogisk dokumentation, framhåller författaren, är ett verktyg i ett ständigt pågående 

förändringsarbete men för att det ska kunna vara det måste pedagogerna dekonstruera runt sitt 

eget arbete och sina egna föreställningar, det vill säga ifrågasätta sig själva i sitt arbete och i 

sina handlingar.  

 

I den aktionsforskning om pedagogisk dokumentation i förskolan som har gjorts av Lindgren 

(2007) skriver författaren att pedagogisk dokumentation handlar om att synliggöra, utveckla 

och utmana barnen i olika sammanhang för att utveckla deras kompetens. Men det handlar 

också om att synliggöra och utveckla verksamheten i förskolan genom att utveckla och 

reflektera över förhållningssätt, arbetssätt och lärandeprocesser. Även Lindgren pekar på att 

pedagogisk dokumentation är ett kollektivt arbetsverktyg som genom reflektion mellan 

pedagoger, mellan barn och pedagoger och mellan föräldrar och pedagoger ger möjlighet till 

utvärdering av de vardagliga sysselsättningarna i förskolan. Men, skriver hon, det är viktigt att 

fokusera på det positiva och utgå från ett sammanhang så att pedagogerna inte använder den 

för att placera in barnen och deras aktiviteter i olika fack som normalt och avvikande.   
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3.  Metod 
 
I denna del kommer vi att kort redogöra för olika metoder, vårt val av metod, urval, 

tillvägagångssätt vid undersökningen och hur vi sedan har bearbetat och analyserat vårt 

material. Vi kommer också att redogöra för de forskningsetiska reglerna, äkthet och 

trovärdighet samt avslutar med kritik av vårt metodval. 

 

3.1 Metoder och metodval 
 
Enligt Bell (2006), Bryman (2002), Starrin och Svensson (1994) eftersträvas vid en kvalitativ 

metod att få en förståelse för andra människors subjektiva upplevelser. ”Den kvalitativa 

analysen syftar till att upptäcka företeelser, egenskaper och innebörder vars ingående 

element är internt relaterade till varandra samt att delarna endast kan förstås i ljuset av en 

helhet …” (Starrin, i Starrin & Svensson, 1994:29). Det vill säga, finns förståelsen för vilka 

kvalitéer och egenskaper en företeelse har, hjälper det oss att förstå själva företeelsen 

(Bjereld, Demker & Hinnfors, 2002).  

  

Med en kvantitativ metod, enligt Bryman (2002), samlas fakta in och relationen mellan dessa 

studeras. Till sin hjälp använder man sig av vetenskapliga instrument, vilka kan ge 

kvantifierbara slutsatser. Enligt Starrin och Svensson (1994) är målsättning med en kvantitativ 

undersökning att försöka se mönster på olika företeelser. I förhållande till en kvalitativ 

undersökning så blir inte svaren lika utförliga.  

 

Enligt Ruane (2006) ger öppna frågor vid en enkätundersökning respondenten möjlighet att 

uttrycka egna åsikter och forskaren kan få tillgång till något som han eller hon inte tänkt på i 

förväg. Författaren påpekar också att det gäller att få respondenterna samarbetsvilliga så att 

inte enkäterna hamnar i papperskorgen. Det gäller alltså att minska bortfallet och då är det 

viktigt att göra enkäten intressant och övertyga om vikten av respondenternas delaktighet. 

Därför är det bra att utföra en pilotundersökning då man kan få synpunkter och förslag på 

ändring av frågorna innan enkäten skickas ut till respondenterna. Detta tar också Bryman 

(2002) upp och poängterar att vid en intervjuundersökning kan oklarheter om frågorna rättas 

till efterhand medan vid en enkätundersökning ses felen först när enkäterna kommer tillbaka. 
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Då vår empiriska undersökning innehöll mest öppna frågor valde vi att använda oss av den 

kvalitativa forskningsmetoden vilken är en lämplig metod, skriver Bryman (2002), när det 

gäller att undersöka människors erfarenheter och sedan välja att tolka resultatet. Vi bestämde 

oss för att göra en enkätundersökning då vi insåg att tiden inte räckte till för intervjuer innan 

semestertiderna började för förskolornas personal. Enkäten (bilaga 2) består av frågor som 

handlar om ämnet pedagogisk dokumentation där vi undersöker hur pedagogerna ser på 

pedagogisk dokumentation, när de anser att en dokumentation blir pedagogisk och på vilket 

sätt den kan påverka/utveckla verksamheten i förskolan.  

 

3.2 Urval 
 
Vår empiriska undersökning har genomförts med fjorton pedagoger från olika förskolor från 

två kommuner i Sverige. Vi valde att använda oss av pedagoger på förskolor som vi kände till 

och på det viset kan vi säga att vi använde oss av ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2002). 

Författaren skriver att detta är en form av urval som inte gjorts med hjälp av en slumpmässig 

urvalsmetod.  

 

3.3 Genomförande 
 
Innan vi skickade ut våra enkäter gjorde vi en pilotundersökning med två respondenter för att 

få deras syn på våra frågor och om vi skulle behöva lägga till eller förändra något i dem. Efter 

att vi fått klartecken av vår handledare skickade vi ut enkäterna (se bilaga 2) tillsammans med 

ett missivbrev (se bilaga 1), några per post och några via mail beroende på närhet till 

respondenterna. De som fick enkäten via post fick också med frankerat svarskuvert. De som 

fick enkäten via mail sände den tillbaka via mail eller sände den med internposten. 

Respondenterna fick fjorton dagar på sig att besvara enkäten innan påminnelse gick ut. 

Bryman (2002) skriver att det finns en del risker med att använda sig av enkäter då risken 

finns att alla inte fyller i den fullt ut eller att inte frågorna passar alla respondenter. Därför är 

det bra att göra en pilotundersökning för att kunna rätta till brister i frågorna från start. 
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3.4 Bearbetning och analys 
 
Vid bearbetning av enkätsvaren transkriberade vi ned svaren från varje respondent under 

respektive fråga för att få en helhetsuppfattning av svaren. Då enkäten innehöll både slutna 

och öppna frågor sammanställde vi de slutna frågorna dels i löpande text, dels i diagramform 

och de öppna frågorna under respektive enkätfråga. Sedan läste vi igenom vårt material för att 

hitta likheter och skillnader i respondenternas svar. 

 

3.5 Trovärdighet och äkthet 
 
Trost (2007) framhåller att en kvalitativ studie görs om syftet är förståelse eller att hitta 

mönster. Han betonar att termerna reliabilitet och validitet ska användas vid kvantitativa 

studier. När det gäller kvalitativa studier förespråkar han istället trovärdighet. Trovärdigheten 

i denna studie är, som vi ser det, stor eftersom våra enkätfrågor har besvarats på liknande sätt. 

Vilket kan visa frågornas lika betydelse för respondenterna. Trost (2007) nämner att frågornas 

formulering är av stor betydelse för hur de uppfattas. Har de begripliga och vanliga ord är 

möjligheten större att frågorna blir förstådda och missuppfattningar minimeras. I vår enkät har 

vi tagit fasta på detta och därför anser vi att trovärdigheten är uppnådd. Vår studie har inte för 

avsikt att visa på generalisering av pedagogisk dokumentation utan vi är väl medvetna om att 

detta rör sig om de tolv respondenternas svar. Det kan också vara möjligt att vi fått andra svar 

om vi låtit andra pedagoger svara på vår enkät. 

 

3.6 Etiskt förhållningssätt 
 
Innan våra enkäter skickades ut hade vi varit i kontakt med förskolorna och undersökt om 

någon av pedagogerna var intresserad av att vara med i vår undersökning. I utformandet av 

vårt missivbrev har vi tagit hänsyn till vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002) så som informations-

kravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  Nedan finns en del av 

vårt missivbrev som skickades till deltagarna.  

 
Redovisningen av enkäterna kommer att ske med hänsyn till de forskningsetiska principerna. 

Det innebär att Ni som deltar både före och i samband med enkätundersökningen kommer att få 

information kring syftet med studien. Enkäten är märkt med ett kodnummer och koppling till 

person kan endast göras av oss två studenter. Alla uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt, 
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vilket betyder att de uppgifter som lämnas i enkäten inte kommer att kunna kopplas till pedagog 

eller förskola. När enkäten är sammanställd och uppsatsen är godkänd kommer enkäterna att 

makuleras (se bilaga 1). 

 

3.7 Metodkritik 
 
I och med att vi använt oss av enkät som metod har vi tyvärr inte kunnat göra följdfrågor till 

respondenterna. I vår arbetsplan hade vi lagt in att vi efter enkätsvaren skulle göra intervju 

med vissa av respondenterna. Detta har tyvärr inte varit möjligt på grund av tidsbrist. Vårt 

arbete kom igång senare än beräknat eftersom vi inte hade någon handledare från början. Vi 

anser att med den tid som vi har haft för att utföra vår studie har det ändå varit möjligt tack 

vare att vi använde oss av kända förskolor. Detta var en fördel då vi lättare kunde ge 

påtryckning om inlämnandet. Trots det har vi ett bortfall på en enkät samt att en respondent 

kopierat en annans svar. I vårt resultat använder vi oss därför enbart av tolv enkätsvar. I 

efterhand kan vi också se att vi borde ha haft fler frågor som berört barngruppens storlek för 

att få en förståelse för tidsaspekten när det gäller att hinna utföra pedagogisk dokumentation.  
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4.  Resultat  
 
I vårt urval av pedagoger för vår empiriska studie valde vi från, för oss, kända förskolor på 

grund av vår tidspress. Detta ansåg vi var bättre eftersom vi hade både större möjlighet men 

också lättare att ge påtryckning om inlämning av enkäterna. I studien ingick fjorton 

pedagoger, varav tolv har deltagit genom att besvara alla frågorna på enkäten. En har av 

okänd anledning inte svarat och en har kopierat någon annans svar. Vi hade i vårt missivbrev 

skrivit ett sista datum för enkätsvaren, men då bara några hade inkommit fick vi ringa flera av 

förskolorna för påtryckning. Vilket gav resultat eftersom någon dag senare hade vi fått in de 

tretton svaren (varav en var kopierad). Vi beslutade oss för att sammanställa enkätsvaren av 

tolv inlämnade, vi uteslöt alltså det kopierade svaret. För att få en överblick av resultatet av de 

öppna frågorna har vi använt oss av enkätfrågorna var för sig. Då vi inte kunnat se någon 

skillnad i respondenternas svar utifrån yrkeskategori har vi inte skiljt på svaren. De slutna 

frågorna redovisar vi gemensamt för fråga ett till fyra i löpande text och fråga fem som 

diagram, för att få en tydligare bild, av svarens likhet eller olikhet.   

 

4.1 Vad använder du dokumentationen till? 
 
I vår studie uttrycker de flesta av respondenterna att deras dokumentation används till att visa 

föräldrarna både hur barnet men också hur verksamheten utvecklas. De tar även upp 

dokumentationens värde för vidare planering av verksamheten och den enskilda individen. 

Någon har också tagit upp redovisningen till kommunen som en punkt. (Hur de dokumenterar 

framkommer inte av denna fråga men vi kommer att ta upp det senare efter en sluten fråga 

och som diagram.) Några av svaren på denna fråga redovisas nedan. 

 
 ”Tydliggöra verksamheten för föräldrar, mig själv och övrig personal.” 

 ”Se var barnen befinner sig i sin utveckling, socialt, praktiskt, språkligt, emotionellt m m.” 

 ”Vi visar den för våra föräldrar, och för att se vårt arbete utifrån.” 

 ”Information till föräldrar, kommunikation mellan kollegor, reflektion och utveckling av det 

   pedagogiska arbetet. Synliggöra barnens arbete. Redovisning till kommunen.” 

 

4.2 Vad innebär pedagogisk dokumentation för dig som pedagog? 
 
Respondenterna lyfter här fram synliggörandet av arbetet som den huvudsakliga aspekten för 

dem. Vilket innebär att lyfta fram verksamheten och koppla den till gällande läroplan, att 
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kunna utvärdera och förändra verksamheten fortlöpande, visa på utveckling och lärande hos 

den enskilda individen och gruppen, både bland barn och bland pedagoger. Någon har även 

tagit upp att det är ett hjälpmedel. Här nedan finns några av svaren. 

 
 ”Grunden i mitt arbete med barnen.” 

 ”Vi lyfter fram vårt arbete och synliggör det vi gör.”   

 ”Reflektioner och synliggörande av arbetet med barnen.” 

 ”Att kunna tydliggöra våran verksamhet och vardag för oss själva och för barnens föräldrar.” 

”Ett hjälpmedel där man lätt ska kunna se barnens utveckling. Ett bra underlag för planering och  

                            utvärdering av vår verksamhet.” 

 

4.3 När blir en dokumentation pedagogisk? 
 
Svaren på denna fråga är inte lika samstämmiga som de övriga. Någon svarar att när barn och 

pedagoger reflekterar tillsammans runt den dokumentation som är gjord och barnens tankar, 

funderingar och lösningar kommer till tals så blir dokumentationen pedagogisk.  En annan 

respondent tar upp att dokumentationen blir pedagogisk då den visar på ett lärande. Andra tar 

upp att när de kan se ett resultat mot uppsatta mål blir det en pedagogisk dokumentation. En 

annan tolkning är att när dokumentationen kan leda till förbättringar och eller förändringar av 

verksamheten blir den pedagogisk. Några skriver att när de kan gå tillbaka och läsa eller se 

vad som gjorts blir den pedagogisk. Vi har tagit med några av svaren nedan. 

 
 ”Är alltid pedagogisk om den har ett syfte och mål.” 

 ”När den visar på ett lärande.” 

 ”När man utgår från barnens initiativ till handling och nyfikenhet.” 

 ”Man kan gå tillbaka och se vad som gjorts. Vad vi gjort och varför. Utveckla vårt pedagogiska 

                            arbete.” 

              ”När man utvärderar resultatet mot uppsatta mål.” 

 

4.4 Vilka för- respektive nackdelar har pedagogisk dokumentation? 
 
Fördelarna anser respondenterna vara att det är ett verktyg för utveckling och utvärdering av 

verksamheten. Det medvetandegör på ett tydligt sätt vad pedagogerna gör, vilka syften de har 

och hjälper dem att strukturera arbetet, samtidigt som det visar på den läroprocess som pågår 
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hos barnen. Rätt använd ger den pedagogerna ett verktyg för att visa föräldrar vad som sker i 

verksamheten och på det viset kan föräldrarna, bli mer delaktiga. 

Den största nackdelen som tas upp är att det är tidskrävande, de har svårt att få tiden att räcka 

till på grund av stora barngrupper. Någon tar upp att det tar för mycket tid från själva 

verksamheten och att för många handlar det om att dokumentera allt. Därför är det viktigt att 

sålla, vad är bra dokumentation? En etisk aspekt tas upp när det gäller skyddad identitet och 

dokumentation med bilder vilket kan ställa till problem. Några av kommentarerna är: 

 
 ”All typ av dokumentation är bra för arbetet.” 

 ”Ser mest fördelar. Nackdelar är att det tar tid. Vi har lite planeringstid.” 

 ”Bara fördelar om den används på rätt sätt.” 

 ”Strukturerar arbetet. Svårt att få tiden att räcka till.” 

”Det ger oss pedagoger så mycket och barnen, ett bra arbetssätt. Att man kanske 

  inte hinner med  ibland pga stora barngrupper.” 

 

4.5 Vad ser du för skillnad på verksamheten sedan ni börjat med 
pedagogisk dokumentation? 
 
Några framhåller att de alltid har haft pedagogisk dokumentation då dokumentation och 

observation är grundstenar i deras sätt att se på verksamheten. Pedagogerna har blivit mer 

uppmärksammade på vad de gör och upplever att de har lättare för att anpassa verksamheten 

till barnen, göra förändringar på den och i miljön. Flera lyfter upp att föräldrarna har fått 

större inblick i och förståelse för verksamheten. En av pedagogerna lyfter också fram att hon 

mer tänker på vägen till resultatet av det som gjorts. Hur kom barnet dit? Flera lyfter också 

upp pedagogernas roll för verksamheten och hur den har underlättats med hjälp av den 

pedagogiska dokumentationen. Slutligen några svar från enkäterna: 

 
”Att man blir medveten om hur man jobbar med barnen.” 

”Har alltid jobbat med pedagogisk dokumentation.” 

”Alla har blivit mer medvetna om vår verksamhet och vad vi gör. Barn, föräldrar och personal  

                            kan lättare prata om aktiviteter m m genom dokumentationen.” 

                      ”Man har blivit mer uppmärksammad på vad vi gör i våran verksamhet, och på detta sätt kunna  

                  ändra eller lägga till något i den.” 
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4.6 Redovisning av enkätfråga 1, 2, 3 och 4 
 
Frågorna ett till fyra på vår enkät var slutna frågor som vi hade med för att få en uppfattning 

av vilka våra respondenter är. Vilken utbildning de har, hur länge de arbetat inom 

barnomsorgen, arbetslagsstorlek och ålder på deras förskolebarn. Av de pedagoger som svarat 

på vår enkätundersökning var tre stycken barnskötare och nio stycken förskollärare. Samtliga 

hade en yrkeserfarenhet av tio år eller mer. Strukturen på respektive respondents arbetslag 

varierade. Fem stycken arbetade i arbetslag där det var mellan två och fyra personer, sex 

stycken arbetade i arbetslag med fem till sex personer och en arbetade i ett arbetslag som 

bestod i mer än sex personer. Fyra pedagoger arbetade i barngrupp med barn i åldern ett till 

tre, tre pedagoger arbetade med barn tre till fem år och övriga fem pedagoger arbetade med 

barn ett till fem år.   

 

4.7 Hur dokumenterar ni på förskolan?  
 
Figur 1 redovisar de olika former som respondenterna använder sig av när de dokumenterar i 

förskolan. Även denna fråga var en sluten fråga men då det gick att ge flera svarsalternativ på 

den redovisar vi den i diagramform. Vid svarsalternativet annat kunde respondenterna även 

ange egna dokumentationsformer. 
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Figur 1. Fördelning av form av dokumentation 
 
Andra former av dokumentation som åtta av respondenterna tog upp var portfolio, IUP 

(individuella utvecklingsplaner), målbeskrivningar, montessoridokument, observations-

schema, veckobrev, veckoutvärdering, observationssol för montessoriarbete, tavelram, 

almanacka och egna anteckningar. 
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Vi tittade även på svaren utifrån respondenternas utbildning enligt figur 2 för att se om det 

fanns några skillnader i dokumentationssätt. 
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Figur 2. Olika dokumentationssätt utifrån utbildning 
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5.  Analys 
 

I detta avsnitt kommer vi att analysera resultaten från vår empiriska studie och koppla dem till 

de teoretiska utgångspunkterna. För att underlätta för läsaren kommer vi att analysera svaren 

på samma sätt som vi redovisade dem.  

 

5.1 Vad använder du dokumentationen till? 
 
Respondenternas svar stämmer väl överrens med det som framförs om dokumentation i den 

litteratur som har redovisats i teoriavsnittet. Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) lyfter 

fram att dokumentationen utgör ett underlag till utvärdering men ska inte betraktas som en 

slutprodukt utan som ett underlag till lärande. De pekar på att tidigare i förskolans historia 

använde man sig av dokumentation och observation som ett sätt att kontrollera barns sociala, 

kognitiva och motoriska utveckling medan man idag använder den till att se läroprocesser och 

för att utveckla och förändra verksamheten. Genom dokumentationen får föräldrarna ta del av 

verksamheten på ett nytt sätt och i och med detta så har föräldrarnas frågor förändrats från att 

ha handlat om mer praktiska frågor till att handla om vad barnen gjort och tänkt och hur 

pedagogerna funderar (Åberg & Lenz Taguchi, 2005). Dokumentationen är också ett sätt att 

göra verksamheten synlig för samhället vilket kan höja statusen för pedagogerna (Dahlberg, 

Moss & Pence, 2001). 

 

5.2 Vad innebär pedagogisk dokumentation för dig som pedagog? 
 
För respondenterna handlar det om att synliggöra verksamheten och utvärdera den i syfte att 

kunna förändra miljö, förhållnings- och arbetssätt. Läroplanen, Lpfö98 säger att ”den 

pedagogiska verksamheten skall anpassas till alla barn i förskolan” (2006:5). Även 

Dahlberg, Moss och Pence (2001) och Wehner-Godée (2010) skriver att det är barns 

läroprocesser som ska synliggöras. Pedagogiken, miljön och materialet ska vara i ständig 

förändring och verksamheten ska vara meningsfull för barnen. Det bygger på ett 

förhållningssätt som utgår från att barn är olika och redan från början är kompetenta och rika 

på möjligheter. ”Barnen skall få stimulans och vägledning av vuxna för att genom egen 

aktivitet öka sin kompetens och utveckla nya kunskaper och insikter” (Lpfö98, 2006:6). 
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5.3 När blir en dokumentation pedagogisk? 
 
På denna fråga har vi fått flera olika svar som gör att vi funderar på om alla vet vad 

pedagogisk dokumentation innebär. Lindgren (2007) betonar att en dokumentation inte 

automatiskt blir pedagogisk utan det krävs att den används för reflektion i syfte att utveckla 

barn och vuxnas lärande i ett socialt samspel. Även Lenz Taguchi (1997) lyfter fram att det är 

barn och pedagogers läroprocesser som är det viktiga i en pedagogisk dokumentation. Det 

finns inget i förväg bestämt slutmål utan det är en ständigt pågående process som tar tillvara 

på barnens funderingar och idéer.  

 

5.4 Vilka för- respektive nackdelar har pedagogisk dokumentation? 
 
De flesta av våra respondenter uttrycker i sina svar att pedagogisk dokumentation är ett 

redskap för utveckling och utvärdering av verksamheten på olika sätt. Detta tas också upp i 

den litteratur vi har läst. Dokumentation är ett instrument för erinran, skriver Rinaldi (2007). 

Med hjälp av den kan barn och pedagoger reflektera tillsammans över det arbete som har 

gjorts. Genom detta kan både barn och pedagoger få syn på att saker kan tolkas olika. Med 

hjälp av dokumentation medvetandegör pedagogerna den osynliga inre pedagogiska miljön 

samtidigt som de får ett verktyg för den yttre synliga miljön framhåller Lenz Taguchi (1997). 

Detta kan ses som att pedagogen kan få syn på barnets möjlighet till sin egen utveckling samt 

att göra om miljön för att ge tillfälle till bättre lärande.  

 

Den största nackdelen som flera av respondenterna tog upp är tidsaspekten. De anser att 

dokumenterandet tar tid från verksamheten och att de har för lite planeringstid för att hinna 

med att reflektera över dokumentation de har gjort. Wehner-Godée (2010) tar också upp tiden 

som hinder men skriver att det gäller att förändra sitt eget tänkande och göra förändringar för 

att få tiden att räcka till. Detta gäller såväl för tiden, miljön och materialet. Men det går åt 

mycket tid innan man har lärt sig att hantera redskapen på ett bra sätt.   

 

I den empiriska studien framkom det att arbetet kretsar till att allt ska dokumenteras. Detta är 

en aspekt som Kennedy (2002) också tar upp. Hon framhåller att det måste vara förutbestämt 

vad det är som ska dokumenteras för att inte drunkna i material. Det är bra att ställa sig frågan 

vad det är vi vill titta på, förstå, följa upp eller lära oss. 
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5.5 Vad ser du för skillnad på verksamheten sedan ni börjat med 
pedagogisk dokumentation? 
 
Respondenterna lyfter fram att pedagogisk dokumentation som arbetssätt innebär att de får en 

möjlighet att förstå läroprocesser och fånga barnens utveckling. I litteraturen betonar flera av 

författarna att det skett förändringar i verksamheten sedan förskolan började använda sig av 

pedagogisk dokumentation.  Pedagogerna har tidigare underskattat barnen och deras förmåga 

men insett att barnen har olika kompetenser redan från början. Förändring i förhållningssätt 

till barnen är också något som tas upp (Kennedy, 2002). Det har också skett en förändring i 

maktbalansen från att tidigare varit pedagogen som styrde barnens lärande till att nu vara 

medkonstruktör av den (Rinaldi, 2007). Genom dokumentationen har det pedagogiska arbetet 

blivit både synligt och hörbart. Kommunikationen och reflektionen kring dokumentationen 

leder vidare till utforskande och utveckling såväl för barnet som för pedagogen.  

 

När pedagogen reflekterar över sitt arbete med barnen och ändrar sitt arbetssätt efter de 

erfarenheter som den gjort blir den också mer medveten om barns lust och nyfikenhet, deras 

uttryckssätt och tankar och hur man som pedagog ska handla (Åberg & Lenz Taguchi, 2005).  

”Verksamheten skall bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin 

omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära skall utgöra grunden för den pedagogiska 

verksamheten.[…] Flödet av barnens tankar och idéer skall tas till vara för att skapa 

mångfald i lärandet” (Lpfö 98, 2006:8). 

  

5.6 Analys av enkätfråga 1, 2, 3 och 4 
Av våra respondenter var nio stycken förskollärare och tre stycken barnskötare och samtliga 

hade en yrkeserfarenhet av minst tio år. Storleken på deras arbetslag varierade liksom åldern 

på deras respektive barngrupper. Då vi inte hade frågat om storleken på deras respektive 

barngrupper kan vi inte analysera om gruppstorleken har någon påverkan på respondenternas 

svar.  Svaren på dessa frågor skiljer sig heller inte åt när vi tittade på svaren utifrån 

yrkeskategori. 
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5.7 Hur dokumenterar ni på förskolan?  
 

Det vi kan se när vi analyserar svaren på denna fråga är de flesta respondenter använder sig av 

flera olika dokumentationsformer men den vanligaste dokumentationsformen är att använda 

sig av bilder på olika sätt. Respondenterna angav också andra former för dokumentation som 

portfolio, IUP (individuella utvecklingsplaner), målbeskrivningar, montessoridokument, 

observationsschema, veckobrev, veckoutvärdering, observationssol för montessoriarbete, 

tavelram, almanacka och egna anteckningar.  

 

Enligt Wehner-Godée (2010) finns det många förskolor som anser att genom att sätta upp 

bilder och barnens alster på väggarna så har de gjort en pedagogisk dokumentation. Men 

pedagogisk dokumentation innebär så mycket mer. Wallin (2003) tar också upp detta och 

nämner att många förskolor använder sig av bilder som dokumentation vilket hon benämner 

som minnen av något som skett och vilket visar föräldrar och andra besökare vad de gjort. 

Vidare skriver hon att pedagogerna skriver kommentarer till bilder så som man gör i 

fotoalbumen vilket hon uttrycker sin tveksamhet till. Hon ställer sig frågande till om verkligen 

barnen gett uttryck för det som skrevs. De blir inte barnens lärprocess och tankar som 

kommer till uttryck utan det är enbart yttre skeenden som återberättas. Den pedagogiska 

dokumentationen är däremot ett dokument som visar på en process där barnens tankar, 

handlande och lärande kommer i fokus vilket också gör att pedagogen kan analysera det 

skedda flera gånger för att få en förståelse av vad barnen visar.     
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6.  Diskussion 
 

I detta kapitel diskuterar vi det resultat vi fått i vår empiriska studie och knyter an till 

teoretiska utgångspunkter och våra egna tankar och avslutar med ett avsnitt om uppslag för 

vidare forskning.  

 

6.1 Resultatdiskussion 
 
Syftet med vår studie var att undersöka hur några pedagoger ser på pedagogisk 

dokumentation och när de anser att en dokumentation blir pedagogisk, samt på vilket sätt den 

kan påverka/utveckla verksamheten i förskolan. Vi anser att vi har uppfyllt vårt syfte och fått 

svar på våra frågor. Men efter att vi analyserat resultatet kan vi konstatera att det verkar som 

om pedagogerna har olika uppfattning om pedagogisk dokumentation vilket i sin tur ger oss 

många tankar. Vi har tolkat det som att några av pedagogerna inte riktigt har klart för sig vad 

pedagogisk dokumentation innebär. Vilket i sin tur förstås som att det är det 

utvecklingspsykologiska perspektivet som fortfarande är rådande i många hänseenden. 

Kanske är det också så att trots att regeringen skriver om vikten av pedagogisk dokumentation 

i Regeringens förord till Lpfö98 så står det ingenstans i själva läroplanen någonting om det. 

Vi saknar helt enkelt riktlinjer för det. Detta upplever vi som en brist som förhoppningsvis 

rättas till i kommande läroplan.  

 

Litteraturen vi läst har också framhållit att många förskolor dokumenterar på ett sådant sätt att 

bilderna blir som bilder i privata fotoalbum. Bilder som sätts upp för att föräldrar ska få 

vetskap om deras barns vardag är trevligt, men är inte någon pedagogisk dokumentation anser 

vi. Något som vi också tog upp när vi analyserade resultaten från vår enkätundersökning. Men 

den pedagogiska dokumentationen är däremot något mer. Det är ett dokument som visar oss 

barnens tankar, handlande och lärande (Wallin, 2003). Dokumentation har gått från att 

dokumentera fel och brister, till att dokumentera för att utveckla verksamheten. En 

verksamhet där barnen får större möjlighet att utveckla sin fulla potential. Vi menar att när vi 

arbetar med pedagogisk dokumentation synliggör vi barnens tankar, funderingar och deras 

väg till kunskap men som arbetsmetod kräver den att vi pedagoger börjar med oss själva och 

vårt förhållningssätt till barnen. Vi måste se barn som kompetenta och vi vuxna måste vara 

genuint intresserade och verkligen lyssna på och ställa frågor till barnen. Gör vi det kan vi 
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också få stor kunskap om hur barnen tänker och lär sig. Men för att pedagogisk 

dokumentation ska bli ett förhållningssätt krävs det av oss att vi observerar, dokumenterar, 

formulerar frågor, tolkar/analyserar, reflekterar och låter det inspireras och utvecklas till nya 

frågor och utmaningar. Emellertid måste arbetet pågå i samspel med barnen, de måste få vara 

med och reflektera över både sitt eget och andras lärande för att kunna få syn på sin egen 

kunskap. 

 

Tidigare i vårt arbete tog vi också upp risken för att dokumentation fortfarande används som 

bedömningsinstrument. Det var vanligt med det utvecklingspsykologiska perspektivet i fokus 

att det gjordes bedömningar utifrån vad barnen klarade av. Ofta fanns ett förutbestämt mål för 

kunskap i en viss ålder. Precis som Wehner-Godée (2005) tar upp är det viktigt att pedagoger 

tänker på hur de bedömer barnen. Hon nämner att bedömningar är oundvikliga och att 

pedagogen har ett stort ansvar för att se barnen och deras positiva sidor annars kan det 

negativa ta överhand och barnen ser sig själv som den som inte kan eller som, du är sån. Det 

är också viktigt att se under vilka omständigheter och situationer som barnen visar oss sina 

förmågor och vad de gör. Vi menar att pedagogisk dokumentation inte handlar om att pricka 

av barnens färdigheter och kunskap utan är ett sätt att fokusera på verksamheten och 

dokumentera vad som händer där samt ger oss möjligheter att tolka och reflektera över den. 

Då kan vi också utmana och förändra den pedagogiska miljön. Detta är också något som 

Wehner-Godée (2005) tar upp och skriver att pedagogen bättre kan se barns möjlighet till 

förändring genom att ändra på den pedagogiska miljön och själva pedagogiken vilket också 

ger pedagogen en bredare bedömningsgrund.  Genom pedagogisk dokumentation kan vi få 

syn på barns kunskap och hur de tänker och känner samt vad de behöver för att få utmaningar. 

När barnens inlärningsprocess hålls i fokus kan bedömning minimeras.  

 

Genom att använda sig av pedagogisk dokumentation i förskolan finns det möjlighet att göra 

verksamheten synlig för pedagoger, barn, föräldrar och samhället. Vilket gör att förskolan och 

pedagogerna blir bättre förstådda och framför allt får mer status. Den pedagogiska 

dokumentationen ska vara ett hjälpmedel och inte en börda för pedagogerna. Det har visat sig 

under vår studie att flera av pedagogerna uttrycker att det är tidskrävande och att den tiden 

inte finns. Någon ansåg att tiden behövs i barngruppen istället. Detta ställer vi oss frågande 

till eftersom med rätt metod borde det skapa mer tid istället. Meningen med pedagogisk 

dokumentation är ju inte att göra den vid sidan om utan att göra dokumentationen tillsammans 

i barngruppen, åtminstone när det gäller reflektionen barn och pedagog emellan. När det 
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gäller själva arbetslaget måste den gemensamma reflektionen naturligtvis ske under barnfri 

tid. Men för att se pedagogisk dokumentation som hjälpmedel behöver den utarbetas under 

längre tid för att få helheten över detta verktyg. Det krävs fortbildning men också intresse hos 

pedagogerna för att det ska fungera. Det är ju inte enbart det dokumenterade som ska 

utvärderas i tid utan hela verksamheten. Kan det vara så att helheten vinner tid men att själva 

pedagogiska dokumentationen tar mycket tid till att börja med. Men när den är inarbetad har 

man nog vunnit mer tid istället. 

 

Under studiens gång har vi fått mer och mer information om pedagogisk dokumentation 

genom den litteratur vi läst.  Det har visat sig fallgropar i att dokumentera på detta sätt. En av 

de största är maktpositionerna och förflyttningen av den. Vem är det som har makten? Hur 

förflyttas den? Vi dokumenterar men vem bestämmer vad som ska dokumenteras? Vi 

reflekterar och analyserar det dokumenterade men kan vi förstå vad barnen vill visa oss? Kan 

vi dokumentera utan att inkräkta på barnens integritet och vad får oss som vuxna att tro att det 

är okey även om vi aldrig skulle acceptera det om oss själva? Det finns så många frågor och 

tyvärr inga svar utan det gäller att i allmänhet tänka till flera gånger innan vi som vuxna gör 

något mot barnen som vi aldrig skulle göra mot någon annan vuxen. Det finns ju trots allt 

tillfällen som vi kan ha befogenhet att dokumentera utan barnens tillåtelse också. Men det 

viktigaste är att vi alltid har barnens bästa för ögonen men också att vi problematiserar vad 

som är barnens bästa innan vi bestämmer hur vi ska gå till väga vid en dokumentation.  Under 

våra diskussioner har vi också tagit upp hur viktigt det är att se barnen och deras arbete som 

betydelsefullt. Det gäller att se till att barnen inte blir störda i sin koncentration vid till 

exempel fotografering. Vilket vi tror kan vara svårt att få till. Barn är ofta observanta på ljud 

och ljus som inte passar in. Det kan räcka med en blick för att barnens koncentration kan vara 

borta.  Alltså kan vi än en gång konstatera hur viktigt det är att vi är medvetna om vad, hur 

och varför vi ska dokumentera och i synnerhet att vi tar med oss barnen i det som blivit 

dokumenterat. Makten över vad som ska dokumenteras och inte, var det inte någon av 

pedagogerna som tog upp och vi tror inte, utifrån våra egna erfarenheter, att det är något som 

pedagogerna har funderat så mycket över.  

 

Dokumentationen kan också vara ett underlag när kommunpolitiker ska fatta beslut eller nya 

riktlinjer ska utarbetas. Detta lyftes också upp av några av våra respondenter. Lindgren och 

Sparrman (2003) tar också upp detta och påpekar att dokumentationen även är ett sätt för 

politikerna att se att de centrala mål som fattats verkligen har implementerats i verksamheten. 
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Men den erfarenhet vi själva har visar att politikerna inte är speciellt insatta i den verksamhet 

som bedrivs. Det finns ”politikerfaddrar” som ska besöka verksamheten men det är sällan det 

görs utan den information de får består av det som ansvariga för verksamheten presenterar för 

dem.  

 

Efter vår inläsning av litteratur i ämnet kan vi konstatera att våra frågor i enkäten hade behövt 

vara ännu mer detaljerade för att få klarhet i hur pedagogerna förstår den pedagogiska 

dokumentationens mening. Men vi ställer oss frågande till om en dokumentation någonsin blir 

pedagogisk eller om all dokumentation inom förskolan är pedagogisk. Alla tolkar olika och 

vad som är viktigt i nuläget är väl ändå att skapa en utveckling till att se barnen och deras 

förmågor som tillgång till verksamheten. Ge dem förutsättningar för att kunna ta sin plats i 

den värld vi lever i, en värld som står i ständig förändring och där vi inte vet vad som kommer 

att krävas framöver. Detta tar också Dahlberg, Moss och Pence (2001) upp och nämner att 

utmaningen för pedagogerna består i att skapa förutsättningar för utforskande av nya 

kunskaper som förverkligas genom reflektion och kritiskt granskande vilket leder till kreativa 

lösningar samtidigt som barnen konstruerar sin egen identitet.  

 

I vår egen verksamhet har vi påbörjat resan med pedagogisk dokumentation från att tidigare 

framförallt tagit kort som vi lagt till egna kommentarer till i syfte att göra dokumentationen 

trevlig för föräldrar och andra. Men det hade inte så mycket med barnens eller vårt eget 

lärande att göra. Nu har vi börjat se med andra ögon på dokumentationen, vad som händer och 

sker på bilderna. Vi försöker att tänka på hur vi ställer frågor till barnen så att vi tillsammans 

kan se deras lärande. Arbetet i förskolan blir mer oförutsägbart om vi jobbar på detta sätt 

vilket förhoppningsvis ger fler engagerade pedagoger som har roligt under dagen på sitt 

arbete. Ett arbetssätt som gynnar verksamheten eftersom barn och pedagoger utvecklas 

tillsammans. Men pedagogisk dokumentation som arbetssätt lär man sig inte över en natt. Det 

tar tid, speciellt i början, att ta till sig och fundera över sitt eget förhållningssätt för att sedan 

reflektera tillsammans i arbetslaget. På det sättet kan vi få syn på oss själva, hur vi är som 

pedagoger. Pedagogisk dokumentation hjälper oss också att synliggöra den verksamhet som 

vi bedriver och är ett hjälpmedel när vi utvärderar den. Samtidigt kräver den att vi får 

kompetensutbildning och inte minst tid till att reflektera tillsammans.  

 

Förskolans uppdrag handlar om att ge alla barn förutsättningar att möta en värld som vi idag 

inte vet så mycket om. Vi tror, att för att möta framtidens barn måste varje pedagog se sitt 
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eget agerande och förhållningssätt och ge barnen möjlighet att utveckla många och olika 

kompetenser som kan behövas framöver. Men det är viktigt att barnen har roligt, trivs och lär 

sig på vägen fram, vilket hänger samman med vartannat. En lyssnande pedagog kan få barnen 

att öppna sig och visa vad de tänker och känner. Därigenom kan pedagogen hjälpa barnet att 

komma vidare i sin utveckling. Det handlar också om att ge barnen förståelse för 

demokratiska processer och ansvarstagande. Här anser vi att pedagogisk dokumentation är ett 

hjälpmedel som hjälper oss att föra processen framåt.  

 

6.2 Fortsatt forskning 
 
Vi har fått en större inblick i pedagogisk dokumentation och tycker att det varit mycket 

intressant att få göra denna studie. Vi har också, under resans gång, kommit fram till att det är 

så mycket mer som skulle behöva undersökas. Många gånger har vi tagit upp barnens känslor 

när vi diskuterat. Detta har gjort att vi anser det viktigt just att undersöka barnens syn på att 

bli dokumenterade. Vi har berört det etiska tänkandet i vår studie men ser att det är ett bra 

ämne för vidare forskning.  

 

Föräldrarnas inblick i barnens lärande är också något vi kommit i kontakt med. Hur ser det ut 

på förskolorna, har föräldrarna större inblick nu än tidigare? I vår studie kom det fram att 

föräldrarna oftast blir visad på verksamheten genom bilder. Därför skulle det vara intressant 

att höra föräldrarnas åsikt om vilken inblick de upplever att de får i sina barns lärande. 

 

Ett annat ämne som vi kommit in på är genusperspektivet, är det skillnad i hur manliga kontra 

kvinnliga pedagoger ser på pedagogisk dokumentation? Dokumenterar vi på olika sätt, sätter 

fokus på olika saker eller är det enbart vem vi är och vilka kunskaper vi har som styr 

dokumentationssätt?  

 

6.3 Slutord 
 
Pedagogisk dokumentation har för oss fått en annan innebörd än tidigare. Numera ser vi det 

dokumenterade som en väg till mer vetskap om oss själva i praktiken där barnen ger oss 

kunskapen om deras värld. Vi kan även ge barnen fler utmaningar genom att vara aktiva 

lyssnare för att senare ge dem den utmaning som lyfter deras lärande till en ny nivå. Samtidigt 



 

 

 

32 

ger det oss ett gemensamt reflektionsverktyg där vi får möjlighet att kritiskt granska den 

verksamhet vi bedriver och ger oss redskap att förändra och utveckla den. 
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Bilagor 

 
Bilaga 1    Karlstad och Mariestad den 28 maj2010 

 
Missivbrev till pedagoger/förskolor 
 
Hejsan! 
 
Vi är två studenter som heter Agneta Johansson och Inger Roos som läser till 
förskollärare vid Linnéuniversitetet i Växjö. Vi ska nu göra vårt examensarbete 
och syftet med den är att undersöka hur pedagogisk dokumentation är förankrad 
och hur den upplevs av olika pedagoger. Vår avsikt är att göra detta i form av en 
enkätundersökning som eventuellt kommer att följas upp av en intervju. Vi ber Er 
därför att vi får ta del av Era erfarenheter kring pedagogisk dokumentation.  
 
 
Redovisningen av enkäterna kommer att ske med hänsyn till de forskningsetiska 
principerna. Det innebär att Ni som deltar både före och i samband med 
enkätundersökningen kommer att få information kring syftet med studien. 
Enkäten är märkt med ett kodnummer och koppling till person kan endast göras 
av oss två studenter. Alla uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt, vilket 
betyder att de uppgifter som lämnas i enkäten inte kommer att kunna kopplas till 
pedagog eller förskola. Det insamlade materialet kommer endast att användas av 
oss till examensarbetet. När enkäten är sammanställd och uppsatsen är godkänd 
kommer enkäterna att makuleras.  
 
Tacksamma för svar senast den 8 juni 2010. 
 
Har Ni frågor kring detta så hör av Er till oss eller vår handledare. 
 
Vänliga Hälsningar 
 
Agneta Johansson   Inger Roos 
Tel. XXXXXXXX   Tel. XXXXXXXX 
 
Handledare 
Per-Eric Nilsson 
Tel. XXXXXXXX 
 
 



 

 

 

Bilaga 2 
 

Enkätfrågor till pedagogerna: 
 
1. Vad har du för utbildning?   

a. förskollärare 
b. barnskötare 
c. annan utbildning 

   
2. Hur många år har du jobbat inom barnomsorgen? 

a. mindre än 5 år 
b. 5 – 10 år 
c. Mer än 10 år 

  
3. Hur många arbetar ni i arbetslaget? 

a. 2-4 
b. 5-6 
c. Fler än 6 

 
4. Vilken ålder är det på barnen på din avdelning? 

a. 1- 3 år 
b. 3-5 år 
c. 1-5 år 

 
5. Hur dokumenterar ni på förskolan? 

a. Videokamera 
b. Bilder 
c. Loggbok 
d. Annat..... vad? 

 
6. Vad använder du dokumentationen till? 

 
7. Vad innebär pedagogisk dokumentation för dig som pedagog? 

 
8. När blir en dokumentation pedagogisk? 

 
9. Vilka för- resp. nackdelar har pedagogisk dokumentation? 

 
10. (Om ni använder er av pedagogisk dokumentation)Vad ser du för skillnad 

på verksamheten sedan ni börjat med pedagogisk dokumentation? 
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