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Förord 
Inledningsvis vill vi säga att det här arbetet har fått oss att längta efter att få komma ut i förskolans 
värld och att i praktiken få prova på de teorier som vi nu anser att vi är väl pålästa på. Vi har lärt 
oss oerhört mycket och är tacksamma att vi valde att just studera ämnet pedagogisk 
dokumentation. Tack vare de möten som vi upplevt har vi kunnat se vad för sorts pedagoger vi 
önskar bli själva, och nu när dessa veckor är över ser vi fram emot att komma ut i arbetslivet och 
prova våra vingar.  
 
Tack 
Vi vill börja med att tacka den förskolechef som hjälpte oss att finna informanter som ville delta i 
vår studie. Att hon som förskolechef var så positiv till vårt valda ämne fick oss att känna att det är 
något viktigt vi valt att studera. Vi vill även tacka de förskollärare som ställt upp på intervjuerna 
och på så sätt gjort denna studie möjlig. Utan deras vilja att delta och dela med sig av sina 
kunskaper och erfarenheter hade vi inte kunnat genomföra detta arbete. Vidare vill vi tacka vår 
handledare Gunilla Herrlin för bra stöttning då hon kommit med goda råd och tips på hur vi ska gå 
tillväga med- och utveckla vårt arbete. Vi vill även tacka varandra för att vi lyckats genomföra 
detta examensarbete tillsammans. Något vi upplevt är att två starka viljor ibland kan bidra till 
diskussioner, men i slutändan är två huvuden klokare än ett och det tar vi med oss in i vår framtida 
profession. Sist men inte minst vill vi även tacka våra närmaste för allt stöd vi fått från dem.  
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Abstrakt 
 
 
Författare: Erika Femzén & Sofia Gerrevall 
 
Titel: Dokumentation som grund för utveckling - En studie om pedagogisk dokumentation i 
förskolan  
 
Engelsk titel: Documentation as a basis for development - A study on pedagogical documentation 
in preeschool 
 

Antal sidor: 45 
 
 
 
Sammanfattning 
Syftet med studien är att få en djupare förståelse av pedagogisk dokumentation genom att 
undersöka förskollärares uppfattning om den pedagogiska dokumentationens betydelse för 
barnens-, förskollärarnas- och verksamhetens utveckling. Frågeställningarna som studien utgår 
ifrån är följande; Vad innebär pedagogisk dokumentation för de i studien utvalda förskollärarna? 
På vilket sätt används pedagogisk dokumentation i förskollärarnas arbete? Vad bidrar den 
pedagogiska dokumentationen med när det gäller barns-, förskollärares- och verksamhetens 
utveckling? I studien intervjuas fem verksamma förskollärare från fyra olika förskolor från samma 
förskoleområde. Utifrån en granskning som Skolinspektionen har gjort av dessa förskolor 
framkommer det att de har ett gediget och medvetet arbetssätt med pedagogisk dokumentation.  
 
Resultatet av studien visar att förskollärarnas syn på pedagogisk dokumentation varierar. Dock 
anser samtliga att det är ett användbart verktyg att använda i förskolan, exempelvis vid det 
systematiska kvalitetsarbetet. Det framkommer att sättet förskollärarna valt att arbeta med 
pedagogisk dokumentation ser olika ut. Exempelvis varierar förskollärarnas syn på barns 
delaktighet i arbetet med dokumentationerna. Studien visar att förskollärarna uppfattar det svårt att 
se om barns utveckling främjas av pedagogisk dokumentation. De är ändå eniga om att det hjälper 
dem att följa barnens intressen och att de med hjälp av dokumentationerna kan möta barnen där de 
befinner sig. Samtliga förskollärare är överens om att arbetet med den pedagogiska 
dokumentationen bidrar till en kontinuerlig utveckling i sin profession. Någon beskriver sig som 
en reflekterande pedagog och menar att det är tack vare reflektionen som hon får möjlighet att 
utvecklas och förändra sitt arbetssätt. Förskollärarna framhåller även att verksamheten utvecklas 
när de själva utvecklas, vilket gör reflekterande pedagoger viktiga för verksamhetens utveckling. 
De nämner även att de med hjälp av den pedagogiska dokumentationen kan synliggöra sitt sätt att 
organisera verksamheten och miljön. 
 
 
Nyckelord: Pedagogisk dokumentation, förskola, förskollärare, barns delaktighet 
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1. Inledning 
Pedagogisk dokumentation är enligt Palmer (2012) ett verktyg som kan användas för att 
synliggöra de processer som sker i förskolan i förhållande till de strävansmål som är formulerade i 
läroplanen. Skolverket (2005) beskriver den pedagogiska dokumentationen som ett kollektivt 
arbetsverktyg som bygger på ett gemensamt reflektionsarbete. Det används i syfte att synliggöra 
det egna arbetssättet samt för att utveckla den egna praktiken (a.a.). I förskolans läroplan finns det 
endast strävansmål och dessa mål anger riktningen på förskolans arbete och är formulerade till 
verksamheten (Olsson & Åsén, 2008). Pedagogisk dokumentation kan således enligt Skolverket 
ses som ett verktyg för att utvärdera och utveckla den egna verksamheten och med hjälp av detta 
verktyg kan förskollärarna synliggöra om de arbetat i enlighet med de mål som står att läsa i 
läroplanen.  
 
Pedagogisk dokumentation är ett verktyg som är mycket omtalat i förskolor runt om i landet. Vi 
ser två huvudsakliga skäl till varför pedagogisk dokumentation förespråkas. Dels då det 
systematiska kvalitetsarbetet framhållits i dagens förskolor och dels då barns delaktighet och 
inflytande har betonats i de reviderade styrdokumenten som utgavs 2010. Dagens forskning visar 
emellertid att pedagogisk dokumentation är ett komplext fenomen. Exempelvis framkommer det 
att Skolverkets ambition, att pedagogisk dokumentation ska användas som ett verktyg för att 
utvärdera och utveckla den egna verksamheten och för att se om arbetet organiserats i enlighet 
med de mål som står att läsa i läroplanen, inte verkar realiseras fullt ut. Detta då 
dokumentationerna riskerar att bli ett underlag för bedömning av det enskilda barnets utveckling 
istället för verksamhetens utveckling (Bjervås, 2011).  
 
Hur de verksamma i förskolan ska förhålla sig kan därmed ses som komplext. Detta då det å ena 
sidan enligt gällande läroplan (Lpfö 98, rev 2010) står beskrivet att barns utveckling bland annat 
ska följas och dokumenteras och å andra sidan säger man att syftet med detta är att verksamheten 
ska utvecklas. I utvärderingen Tio år efter förskolereformen (2008) beskrivs det dock att 
medvetenheten om att det är verksamheten som ska bedömas och inte det enskilda barnet tycks ha 
ökat. Trots det bidrar dokumentationerna enligt Bjervås (2011) till att barnet kan ses som ett 
subjekt, vilket bidrar till att den pedagogiska dokumentationen oundvikligt innehåller granskning 
och bedömning på individnivå eftersom att barnet synliggörs som individ (a.a.). Likaså beskriver 
Olsson & Åsén (2008) att många förskollärare har svårt att skilja på strävansmål och 
uppnåendemål. En konsekvens av det skulle således kunna bli att barnen förväntas nå upp till de 
mål som står formulerade i läroplanen, och för att kunna avgöra om barnen uppnått de olika målen 
blir en bedömning av det enskilda barnet ett faktum. I utvärderingen står det även beskrivet att 
förskolan idag i allt större omfattning går att ses som skolförberedande då barns utveckling, 
prestationer och färdigheter i allt större utsträckning kartläggs och bedöms (Olsson & Åsén, 
2008).  
 
Det finns alltså en svårighet i uppdraget, eftersom utvärderingen och bedömningen av 
verksamheten tycks leda till en bedömning av det enskilda barnet. Pramling Samuelsson (2012) 
skriver i Lärarnas Nyheter att många förskollärare efterfrågar någon form av mall som kan 
användas i utförandet av pedagogisk dokumentation. Dock menar författaren att en mall inte är 
lösningen, eftersom fokus då endast blivit på en produkt, d.v.s. barnet. Snarare menar hon att hela 
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poängen med pedagogisk dokumentation är att lärande är en process som sker i samspel och 
kommunikation mellan barn sinsemellan och mellan lärare och barn (a.a.).   
 
Då vi varit ute på verksamhetsförlagd utbildning har vi själva upplevt det som framkommer i 
dagens forskning och den aktuella debatten. Vi har sett förskollärare som sett pedagogisk 
dokumentation som ett användbart verktyg, som kan användas både i syfte att utveckla barnen, sig 
själva men också verksamheten i stort. Här ses således pedagogisk dokumentation som ett redskap 
som bidrar till en kontinuerlig utveckling i verksamheten. Vår uppfattning är att barns förmågor 
ses i relation till vad verksamheten har erbjudit dem, vilket resulterat i att den pedagogiska 
dokumentationen inte tenderat bli ett underlag för bedömning av det enskilda barnet. 
Förskollärarna har även påvisat att pedagogisk dokumentation kan bli en del av förskolans vardag 
tillsammans med barnen vilket är något som betonas i de Allmänna råden (Skolverket, 2005) för 
förskolan. Där står det beskrivet att dokumentations- och reflektionsarbetet ska ses som en del i 
det dagliga arbetet tillsammans med barnen, och inte som något som behöver göras vid sidan av 
barngruppen.  
 
Emellertid har vi även mött förskollärare som beskrivit pedagogisk dokumentation som ett 
komplext fenomen. De har givit uttryck för att begreppet är mångtydigt och svårt att förstå. Vår 
uppfattning är att pedagogisk dokumentation setts som påfrestande och tidskrävande och i vissa 
fall tyckte vi oss se att dokumentationerna blev ett underlag för bedömning av det enskilda barnets 
utveckling, istället för ett underlag som kan föra verksamhetens utveckling framåt. Pramling 
Samuelsson (2012) beskriver just detta i Lärarnas Nyheter. Hon menar att många lärare är vilsna 
när det gäller pedagogisk dokumentation, trots att både Skolinspektionen och andra rapporter 
lovordar arbetssättet. Det skulle enligt oss kunna bero på att förskollärarna inte fått tillräckligt med 
kunskaper om begreppets faktiska betydelse samt vad arbetssättet skulle kunna handla om.  
 
Det var utifrån våra ovan nämnda upplevelser som vårt intresse för pedagogisk dokumentation 
väcktes, då vi förstod att det inte är ett entydigt begrepp som förstås likadant av alla. Vi har kunnat 
se att det finns en hel del forskning om pedagogisk dokumentation, men desto mindre om hur 
förskollärare som har erfarenhet inom ämnet uppfattar det. Därför är vår ambition att med hjälp av 
detta arbete få en fördjupad förståelse av vad pedagogisk dokumentation kan innebära för 
förskollärare som har erfarenhet av det. Detta för att vi med hjälp av deras uppfattningar vill få en 
inblick i hur ett arbete med pedagogisk dokumentation kan se ut.  
 

1.1 Syfte  
 
Syftet med detta examensarbete är att få en djupare förståelse av pedagogisk dokumentation 
genom att undersöka förskollärares uppfattning om den pedagogiska dokumentationens betydelse 
för barnens-, förskollärarnas- och verksamhetens utveckling.  

1.2 Frågeställningar 
 
- Vad innebär pedagogisk dokumentation för de i studien utvalda förskollärarna? 
- På vilket sätt används pedagogisk dokumentation i förskollärarnas arbete? 
- Vad bidrar den pedagogiska dokumentationen med när det gäller barns-, förskollärares- och 
verksamhetens utveckling? 



	   3 

2. Bakgrund och centrala begrepp 
Under denna rubrik kommer begrepp som är relevanta att beskrivas. (1) dokumentation (2) 
pedagogisk dokumentation. Detta är två begrepp som återkommer ständigt i denna studie och vi 
vill beskriva dem för att läsaren ska utveckla en förståelse för att dokumentationen gör underlag 
för den pedagogiska dokumentationen. Därefter tas följande rubriker upp; (3) pedagogisk 
dokumentation för barnens utveckling (3.1) barns perspektiv eller barnperspektiv (4) pedagogisk 
dokumentation för förskollärarnas utveckling (5) pedagogisk dokumentation för verksamhetens 
utveckling (6) pedagogisk dokumentation för vårdnadshavarna (7) vad säger styrdokumenten (8) 
portfoliometoden, som är en metod som samtliga i vår studie använder sig av. 

2.1 Dokumentation 
Redan under 1930-talet började förskollärare i svensk förskola intressera sig för att observera och 
dokumentera barns lek, lärande och utveckling (Palmer, 2012). Palmer beskriver att syftet med 
den här dokumentationen främst var utvecklingspsykologisk, då man främst såg till hur barnet låg 
till jämfört med vad som är normalt för deras åldersgrupp. Dokumentationen var således 
bedömande och undersökande. Exempelvis beskriver författaren att det fanns scheman där 
förskollärarna kunde kryssa i var barnet befann sig i sin utveckling och vad som behövde 
utvecklas mer. Genom resultatet av den här typen av dokumentationer skapades en verksamhet där 
samtliga barn blev mötta utifrån var de borde befinna sig i sin utveckling. Man såg således inte till 
det var det enskilda barnet befann sig, utan snarare var barnens ålder utgångspunkt för vad barnen 
borde kunna och vad de skulle lära sig (a.a.).  
 
Under de senare åren har arbetet med dokumentation ökat inom den svenska förskolan (Wehner-
Godée, 2000). Med hjälp av dokumentationen menar författaren att verksamhetens vardag kan 
synliggöras, genom exempelvis bilder, teckningar, texter och filmer. När förskollärarna 
dokumenterar barnens vardag och skriver en tillhörande text utövar de dokumentation (Åberg & 
Lenz Taguchi, 2005). Författarna beskriver denna dokumentation som avslutad när bilden är tagen 
och texten är skriven, ingen vidare diskussion förs om dokumentationen och verksamheten 
utvecklas inte i förhållande till det dokumentationen visar. En sådan här dokumentation syftar till 
att påvisa för utomstående hur en dag på förskolan ser ut (Wehner-Godée, 2000).  

2.2 Pedagogisk dokumentation 
För att dokumentationen ska bli pedagogisk krävs ett steg ytterligare utöver att förskolläraren tar 
en bild och skriver en tillhörande text (Åberg & Lenz Taguchi, 2005). Palmer (2012) beskriver 
utgångspunkten för pedagogisk dokumentation, som hon menar är att ”lyssna in” det som pågår i 
barngruppen. Med hjälp av dokumentationen kan det som sker synliggöras och reflekteras över 
och sedan göra underlag för hur arbetet läggs upp fortsättningsvis. Palmer beskriver vikten av att 
både förskollärare och barn reflekterar och resonerar kring det som samlats in, detta för att barns 
frågor och resonemang kan utgöra utgångspunkt för hur förskollärarna sedan väljer att arbeta 
vidare. Palmer menar även att pedagogisk dokumentation är ett arbetsverktyg i förskolan som ska 
sätta igång lärprocesser som såväl barn som förskollärare är en del av (a.a.). Lenz Taguchi (2009) 
beskriver i enlighet med Palmer att syftet med den pedagogiska dokumentationen är att synliggöra 
barns lärprocesser och strategier samt förskolans verksamhet. För att göra detta samlar barn och 
personal i förskolan tillsammans in material till den pedagogiska dokumentationen för att barnens 
tankar och idéer ska bli till något konkret (Palmer, 2012). När barnen uttryckt sina tankar finns 
möjlighet för barnen att återbesöka händelser som skett och samtala om dem.   
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Dokumentationen kan vara en agent eller en kraft som förbinder och skapar relationer mellan 
dokumentationen och barnen, mellan barnen sinsemellan när de diskuterar dokumentationen, 
och mellan barnen, personalen och föräldrarna. (Palmer, 2012:17) 

 
Palmer (2012) menar att utifrån de samtal och diskussioner som den pedagogiska 
dokumentationen leder till kan verksamheten i förskolan utvecklas. Genom dessa diskussioner får 
förskollärarna inblick i vad som intresserar barnen, vad de inte förstår och vad de vill veta mer om. 
Eftersom barn och förskollärare kan ha upplevt händelser på olika sätt, eller ha olika fokus på en 
uppgift är reflektionen och diskussionen oerhört viktig (a.a.). Åberg & Lenz Taguchi (2005) 
menar således att en dokumentation inte kan ses som en bild av verkligheten då tolkningen 
påverkas av förskollärarens bild av barnen. Eftersom alla människor har olika erfarenheter med sig 
i bagaget, kommer aldrig tolkningarna att se likadana ut för alla. Därmed är det önskvärt att en 
dokumentation tolkas av flera personer för att försöka förstå dokumentationen (a.a.). Genom att 
flera personer tolkar dokumentationen kan de förstås på flera olika sätt och därmed kan den bli ett 
verktyg för att verksamheten ska följa barnens intressen (Palmer, 2012). 

2.3 Pedagogisk dokumentation för barnens utveckling 
Den pedagogiska dokumentationen ska finnas tillgänglig för barnen så att de på egen hand och 
initiativ kan titta på den (Palmer, 2012). På detta sätt görs det möjligt för barnen att återuppleva 
och reflektera över saker som redan hänt (Pramling & Samulesson, 1999). Även om barnen själva 
kan titta på dokumentationen behöver de förskollärarens hjälp för att kunna se sitt eget lärande 
(Palmer, 2012). Pramling & Samuelsson (1999) menar att när barnen reflekterar över sitt eget 
lärande kan de få förståelse för den lärprocess de genomgår. Lenz Taguchi (2009) skriver att det är 
viktigt att förskolläraren måste vara den som tar ansvar för arbetet med pedagogisk 
dokumentation. Vidare menar författaren att förskollärarna inte blint kan följa barnen, utan måste 
snarare ”gå steget före” och vägleda barnet. Förskollärarnas uppgift är således att vara en 
medforskare till barnet, att samspela och att genom samtal hjälpa barnet att få ord och ordning på 
sina tankar (Palmer, 2012). Om förskollärarna hjälper barnen att återbesöka situationer med hjälp 
av den pedagogiska dokumentationen kan barnen synliggöra sitt eget lärande (Lenz Taguchi, 
2009). I och med det får barnen chans att se att vad de kan nu, men inte kunde innan (Pramling & 
Samuelsson, 1999).  
 
Ur barnens perspektiv främjar också den pedagogiska dokumentationen barnens delaktighet och 
inflytande i verksamheten (Palmer, 2012). Dokumentationen hjälper förskollärarna att förstå vad 
barnen är intresserade av och kan därmed utveckla verksamheten därefter. På så sätt blir 
verksamheten utformad efter det barnen är intresserade av och vad förskollärarna ser att barnen 
behöver stimuleras till att utveckla (a.a.).  

2.3.1 Barns perspektiv eller barnperspektiv? 
För att barnen ska få möjlighet att påverka och ha inflytande över verksamheten menar Åberg & 
Lenz Taguchi (2005) att förskollärarna bör ha förståelse för begreppen barns perspektiv och 
barnperspektiv.  Begreppen är enligt Arnér & Tellgren (2006) både mångtydiga och diffusa, och 
enligt författarna så finns det en risk att begreppen får karaktären av modeord utan att egentligen 
ha ett begripligt innehåll. I och med det kommer denna rubrik behandla skillnaden mellan dessa 
två begrepp. Det perspektiv som förskollärarna utgår ifrån har nämligen betydelse för hur barnen 
ges möjlighet att ha inflytande och delta i den pedagogiska dokumentationen (Åberg & Lenz 
Taguchi, 2005).  
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Barnperspektivet tar utgångspunkt i barnens tankar och viljor men formuleras av förskollärarna 
utifrån vad de tror är bäst för barnen (Halldén, 2003). Barns perspektiv däremot är enligt 
författaren barnens egna perspektiv och här görs deras röster hörda. Svenning (2011) menar att ett 
barns perspektiv tillgodoses då barnen får komma med tankar och funderingar utan att de tolkas av 
en vuxen. Eftersom förskollärarna har egna erfarenheter kommer de dock att tolka barnen utifrån 
dem och det är därför omöjligt att tolka ett barn helt rättvist.  
 
Halldén (2003) beskriver att barns perspektiv har blivit ännu mer betonat sedan barnkonventionen 
beskrivit barnens rättigheter. I förskolan ska förskollärarna försöka inta barnens perspektiv och 
därmed måste de försöka se världen ur barnens ögon (Qvarsell, 2003). 
 

Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. 
Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans verksamhet. Den ska 
utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer 
skall tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet. (Lpfö 98, rev 2010:9) 
 

Även styrdokumenten betonar alltså vikten av att barnens erfarenheter och intressen ska ligga till 
grund för verksamhetens utformning. Dock menar Doverborg & Pramling Samuelsson (2000) att 
det finns en svårighet i att inta barns perspektiv. Detta eftersom förskollärare ofta har en tendens 
att se de situationer som uppstår ur en vuxens perspektiv, eftersom det är vad den upplever som 
”det rätta”. Dock menar författarna att med hjälp av samtal, dokumentation och reflektion kan den 
vuxna utvecklas för att bli så bra som möjligt på att inta eller åtminstone komma närmre barns 
perspektiv. Författarna beskriver barnsamtal och barnintervjuer som ett sätt att få en inblick i barns 
perspektiv. Med hjälp av dessa samtal beskriver författarna att man som förskollärare kan få syn 
på hur barnen har upplevt en undervisningssituation. En undervisningssituation som en 
förskollärare har organiserat, kan nämligen ha upplevts annorlunda av barnet än vad förskolläraren 
hade tänkt sig. Detta då förskolläraren har strukturerat undervisningen utifrån sitt vuxna sätt att 
tänka, och inte utifrån barnens erfarenhetsvärld (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000).  
 
Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) beskriver ett exempel där barnens och förskollärarnas 
olika uppfattning om varför man gjort en aktivitet visar sig tydligt. Förskollärarnas mål är att 
barnen ska lära sig klockan. Som hjälpmedel använder förskollärarna sig av konkret material, i det 
här fallet får barnen tillverka egna klockor som de ska använda i syfte att barnen ska lära sig om 
tid. När barnen sedan får frågan vad de har lärt sig med hjälp av denna aktivitet svarar barnen att 
de har lärt sig att göra klockor. Här framkommer det tydligt att barnen och förskollärarna har olika 
antaganden om vad aktiviteten går ut på. Det är viktigt att förskolläraren är medveten om detta och 
uppmärksammar skillnader mellan barns och vuxnas uppfattning om vad man egentligen gör och 
varför man gör det. Genom att man som förskollärare antar barns perspektiv ges man möjlighet att 
använda sig av barnens erfarenhetsvärld för att nå barnen. På så vis menar författarna att man kan 
hjälpa barnen i sitt lärande och anpassa undervisningen efter varje enskilt barn (a.a.).  

2.4 Pedagogisk dokumentation för förskollärarnas utveckling 
Tidigare formulerades ofta exakta regler som beskrev hur verksamheten skulle bedrivas 
(Alexandersson, 1999). Detta gjorde att allting som hände i verksamheten kunde förutses på grund 
av den regelstyrning som fanns. För att avreglera verksamheten och möjliggöra mer 
situationsanpassade bedömningar och lösningar skriver Skolverket (2003) att ett större ansvar har 
givits till de tjänstemännen som arbetar i verksamheten. Med hjälp av sin erfarenhet och 
professionalism förväntas de som arbetar i verksamheten kunna hitta de bästa lösningarna, 
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eftersom de har kunnande och kännedom om hur de lokala förhållandena ser ut (Skolverket, 2003). 
Ett sätt att arbeta för att hitta bra lösningar som passar varje enskilt barn kan vara att reflektera 
över sitt valda arbetssätt (Alexandersson, 1999). 
 
I och med det ska förskollärare i förskolan sträva efter att verksamheten de arbetar i ska vara en 
reflekterad praktik (Alexandersson, 1999).  Med hjälp av reflektion menar författaren att man 
bidrar till att uppmärksamma den komplexitet och oförutsägbarhet som utmärker en lärares arbete. 
Vidare menar författaren att reflektion är en strategi för kunskap- och verksamhetsutveckling i 
skolan. En reflekterad praktik kan därmed ses som en reaktion mot synen om att lärarens uppgift 
endast är att föra ut sådant som andra (högre uppsatta) har fattat beslut om. I en reflekterad praktik 
förväntas läraren spela en aktiv roll när det gäller att formulera syften och mål för det egna arbetet. 
Dock beskriver författaren förskolans uppdrag som komplext men genom att arbeta i en 
reflekterad praktik kan detta uppmärksammas. Detta genom att de som arbetar i verksamheten 
ständigt reflekterar över sitt valda arbetssätt.(a.a.).  
 
Eftersom att förskolans uppdrag är så komplext kan den pedagogiska dokumentationen vara ett 
underlag för diskussion i arbetslaget (Palmer, 2012). Förskollärarna kan utläsa i vilken riktning 
verksamheten ska sträva för att följa och stimulera barnens intressen, de kan se vad barnen inte 
förstår och de kan utvärdera sitt eget handlande. Den pedagogiska dokumentationen blir således 
ett verktyg för förskolläraren att utveckla såväl sitt arbete med barnen i barngruppen som att 
utveckla sig själv (a.a.).  

2.5 Pedagogisk dokumentation för verksamhetens utveckling 
Systematiskt kvalitetsarbete är något som ska göras av förskollärare, barnskötare och övrig 
personal kontinuerligt för att verksamheten ska vidareutvecklas (Lpfö 98, rev 2010). Syftet är att 
denne ger kunskap om hur förskolans kvalitet, d.v.s.. verksamhetens innehåll, organisation och 
genomförande kan utvecklas, så att det på bästa möjliga sätt främjar barns utveckling och lärande. 
Sheridan & Pramling Samuelsson (2009)  skriver likt innehållet i läroplanen att verksamheten 
ständigt ska vara under utveckling för att förskolan ska inneha god kvalitet. Med god kvalitet 
menar författarna att förskolans arbete ska vara förenligt med de målen som står i styrdokumenten 
samt att förutsättningar finns för alla barns utveckling och lärande.  
 

Förskollärare ska ansvara för att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt 
dokumenteras, följs upp och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan 
tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och 
intentioner. (Lpfö 98 rev. 2010:14).  

 
I arbetet med detta är den pedagogiska dokumentationen ett redskap då prioriterade mål 
dokumenteras, analyseras och vidareutvecklas (Palmer, 2012).  
 
För att kunna vidareutveckla verksamheten blir således dokumentationen nödvändig (Pramling 
Samuelsson & Sheridan, 1999). Med hjälp av dokumentationen kan förskollärarna analysera sitt 
valda sätt att organisera verksamheten och se om det är något som behöver förändras (Åberg & 
Lenz Taguchi, 2005). Frågor som var barnen möts, var barnen leker, var leker de inte, vilket 
material används, vad pratar barnen om osv. kan få svar med hjälp av dokumentation. 
Dokumentationen diskuteras sedan tillsammans med barnen och i arbetslaget. Genom denna 
diskussion kan sedan verksamheten, exempelvis miljön förändras så att den blir mer stimulerande 
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för barnen. I och med det krävs det förskollärare som reflekterar över sitt valda arbetssätt för att 
verksamheten ska kunna utvecklas (a.a.).   
 
Pramling Samuelsson & Sheridan (1999) skriver om verksamhetens utveckling och utformning 
och menar att den pedagogiska miljöns utformning har stor betydelse för barns lärande. Vidare 
skriver författarna att miljön sänder ett budskap om vad som förväntas ske i den pedagogiska 
verksamheten och i och med det ska miljön vara utformad på ett sådant sätt så att barns lärande 
både underlättas, stimuleras och utmanas. I förskolan ska barn ha inflytande och kunna ta egna 
initiativ, därmed måste miljön ge möjlighet till detta (a.a.). Vidare skriver författarna att för att 
verksamheten ska kunna tillgodo se varje barns behov krävs en välbalanserad planering som ger 
både struktur och flexibilitet under dagen.  

2.6 Pedagogisk dokumentation för vårdnadshavarna 
Åberg & Lenz Taguchi (2005) beskriver att pedagogisk dokumentation även är ett verktyg som 
ger vårdnadshavarna möjlighet att få en inblick i- och känna delaktighet i vad som sker i 
verksamheten. Läroplanen för förskolan (Lpfö 98, rev 2010) beskriver att förskolan ska samverka 
och vara ett komplement till hemmet. För att göra detta möjligt är det viktigt att vårdnadshavarna 
har god inblick i förskolans verksamhet och att målen med verksamheten är tydliga även för 
vårdnadshavarna (Pramling & Samuelsson, 1999). Genom att vårdnadshavarna ges möjlighet att 
se vad som verkligen händer under en dag blir de mer engagerade och nyfikna (Åberg & Lenz 
Taguchi, 2005). I och med det kan de ge feedback på förskollärarnas arbete och därigenom ges 
dem även möjlighet att delta i förskolans utvärdering vilket läroplanen belyser att de ska (Lpfö 98, 
rev 2010).  
 
Kennedy (1999) menar också att pedagogisk dokumentation är ett viktigt verktyg för samverkan 
med vårdnadshavarna. Hon menar att genom att synliggöra barnens lärande ökar 
vårdnadshavarnas förtroende för förskollärarna. Vidare poängterar författaren att med hjälp av 
dokumentationen kan sidor av barnen som inte visats i hemmet även bli synliga där. När barnens 
utveckling blir synlig för vårdnadshavarna kan även vårdnadshavarna utvecklas (a.a.).  

2.7 Vad säger styrdokumenten? 
I förskolans verksamhet används pedagogisk dokumentation (Utbildningsdepartementet, 1998b) 
och därmed vill vi belysa vad styrdokumenten säger om detta. Vi kommer även att belysa vissa 
perspektiv från en rapport från Skolverket (Olsson & Åsén, 2008) där en utvärdering av arbetet 
med pedagogisk dokumentation presenteras.  
 
Förskolans övergång till utbildningssystemet har enligt Skolverket (2005) bidragit till att förskolan 
har fått mer preciserade mål än tidigare. De mål som står att läsa i läroplanen anger i vilken 
riktning den pedagogiska verksamheten ska sträva mot. För att kunna se om verksamheten når upp 
till de mål som står att läsa i läroplanen är den pedagogiska dokumentationen ett verktyg som kan 
synliggöra och granska den egna praktiken. Det är alltså inte det enskilda barnets utveckling som 
ska utvärderas utan det valda arbetssättet. Det är dock viktigt att förskolan följer det enskilda 
barnet i sin utveckling, för att kunna synliggöra hur förskolans sätt att arbeta bidrar till den (a.a.).   

I förskolans läroplan finns inte ordet pedagogisk dokumentation nämnt, utan det som kan hänföras 
till dokumentationen finns ”inbakat” i strävansmålen. I förordet till förskolans läroplan däremot 
belyses vikten av pedagogisk dokumentation. Genom pedagogisk dokumentation kan 
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verksamheten i förskolan synliggöras och bli ett viktigt underlag i diskussionen kring och 
bedömningen av verksamhetens kvalitet och utvecklingsbehov (Utbildningsdepartementet, 
1998b:4). Pedagogisk dokumentation tycks därmed enligt läroplanens förord mest som ett verktyg 
för att synliggöra och förbättra verksamheten.  

Tio år efter förskolereformen granskade Skolverket Sveriges förskolor och kom fram till att 56 % 
har prioriterat ett arbete med pedagogisk dokumentation (Olsson & Åsén, 2008). Författarna 
menar att det vanligaste är att förskollärarna skapar pärmar eller portfolios innehållande foton, 
teckningar och intervjuer för att följa varje barns enskilda utveckling. Dock visar studien att 
dokumentationen i första hand används för att visa vårdnadshavarna barnens utveckling samt att 
ha som underlag vid exempelvis utvecklingssamtal. Anledningen till att inte dokumentationen 
bearbetas och blir pedagogisk förklaras till största del med tidsbrist. Studien påvisar dock en 
ökning av arbetet med pedagogisk dokumentation och informanterna anser att detta beror på att 
pedagogisk dokumentation kräver erfarenhet och mycket övning (a.a.).  

2.8 Portfoliometoden 
Det finns flera olika sätt att arbeta med pedagogisk dokumentation. Ett av dessa sätt kallas för 
portfoliometoden och är en metod som samtliga i vår studie använt sig av. På grund av detta 
kommer denna metod beskrivas under denna rubrik.  
 
Ordet portfolio kommer från engelskan och betyder ”något att bära blad i” och det är just vad 
denna metod handlar om (Ellmin, 2003). Författaren beskriver att metoden är ett sätt för 
förskolläraren att följa och utveckla barnens lärande genom att använda barnets intressen, 
delaktighet, ansvarstagande och reflektionsförmåga. Vidare skriver författarna om många av 
portfoliometodikens fördelar. Enligt författaren så tar den tillvara på barnets starka sidor och 
arbetar på så sätt med att framgång föder framgång. I och med detta blir barnets utveckling 
påtaglig för barnet och barnet kan påverka sin egen väg framåt (a.a.).  
 

Arbetet med portfolio är ett förhållningssätt och en form av pedagogisk dokumentation 
som är lärarledd och elevaktiv, positiv och meningsfull. Det syftar till att beskriva, 
tydliggöra och ge ett utvecklingsperspektiv på vad och hur eleven lär sig, hur målen 
uppnås, vilket stöd som behövs, samt hur eleven tänker kring sitt eget lärande och sin 
utveckling. (Ellmin, 2003:21-22) 
 

Bern, Fröjd & Torén (2001) beskriver en av portfoliometodens viktigaste delar som att stärka 
barnens självförtroende. Genom att barnen får samla teckningar, foton, texter & intervjuer i sin 
portfolio kan de själva se sin utveckling och vara stolta över den. I portfolion ska barnet finnas 
beskrivet, aldrig bedömt. Författarna menar att tanken med portfolion är att den följer barnen 
genom hela förskolan och sedan vidare in i skolan. På detta sätt skapas en naturlig brygga mellan 
verksamheterna och barnets lärande och intressen kommer alltid hamna i fokus (a.a.). Dock 
menar författarna att portfolion inte endast är för barnen. Den är enligt författarna även viktig för 
förskollärarna, föräldrarna och verksamheten. För förskollärarna är det en vägledning för hur 
verksamheten ska planeras så att varje barn får möjlighet att utvecklas utifrån där de befinner sig 
samt att förskollärarna själva får förståelse för sina egna förmågor och färdigheter. Författarna 
beskriver att portfolion hjälper föräldrarna att följa sitt eget barns lärande samt blir den ett 
minnesobjekt för barnets barndom. Verksamheten kan utvecklas genom att förskolan upprättar en 
portfolio även för verksamheten, innehållande förskolans förhållningssätt, miljö, innehåll, 
inskolning, utvecklingssamtal mm (a.a.)  
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3. Tidigare forskning 
Dokumentation är enligt Vallberg Roth (2010) inget entydigt begrepp. Författaren skriver att 
begreppet i vid bemärkelse kan betyda att samla och sammanställa information och kan inbegripa 
videofilm, portfolio, foto, anteckningar, loggbok, observationer, intervjuer, individuella 
utvecklingsplaner och ljudupptagningar. I detta avsnitt redogörs för vad den aktuella forskningen 
säger om pedagogisk dokumentation. Följande rubriker kommer behandlas; (1) Den pedagogiska 
dokumentationens möjligheter (2) barnsyn (3) barns perspektiv och barnperspektiv (4) makt och 
etik (5) bedömning (6) ett internationellt perspektiv 

3.1 Den pedagogiska dokumentationens möjligheter  
Forskning visar att dokumentation och bedömning både kan stödja och styra barns tidiga lärande 
(Vallberg Roth, 2010). Bjervås (2011) har gjort en studie där hon granskat hur lärare talar om 
förskolebarn med utgångspunkt i sina egna dokumentationer. I sin studie fick hon fram att 
pedagogisk dokumentation kan vara ett verktyg då barns kunnande och handlande ska förstås i 
relation till vad verksamheten erbjudit dem. Vidare beskriver författaren att den pedagogiska 
dokumentationen dels gör det möjligt för förskollärarna att få syn på hur barns meningsskapande 
kan ske och dels synliggör den vad barnen lärt sig eller ännu inte utvecklat förståelse för. I sin 
studie fick Bjervås också fram att den pedagogiska dokumentationen är ett redskap som hjälper 
förskollärarna så att de kan möta barnen där de befinner sig i sitt lärande så att de kan finna vägar 
för att stödja och på så sätt utmana barnens meningsskapande.  
 
Vidare beskriver Bjervås (2011) att synen på barn har betydelse. Att barn blir sedda som 
kompetenta lärande individer skapar möjligheter. Exempelvis nämner författaren att det ger 
förutsättningar för barns lust att lära och deras potentialer blir till resurser för både deras kamrater 
och också för dem själva. I Bjervås studie står det beskrivet att förskollärarna lägger stor vikt när 
det gäller sin egen förmåga att skapa goda förutsättningar för barns möjligheter till utveckling och 
lärande i förskolan. Trots det går det att utläsa i författarens sammanfattning av sin studie att 
förskollärarna ofta bedömer att barnen är kompetenta och att de huvudsakligen placerar förmågor i 
barnen och ser inte till sammanhanget, trots att sammanhanget som barnen erbjuds enligt 
förskollärarna kan både främja och hämma barns utveckling (a.a.). 
 
Macdonald (2007) har bedrivit ett forskningsprojekt där hon under en sexmånaders period 
introducerat pedagogisk dokumentation för förskollärare som inte tidigare haft erfarenhet av det 
som arbetsverktyg. Ett år efter projektets slut intervjuade hon förskollärarna som medverkat igen 
för att se om de fortsatt att använda sig av de tekniker som introducerats i projektet samt vilka 
hinder som de eventuellt stött på. Det som framkom i studien visade på att pedagogisk 
dokumentation är ett användbart verktyg som kan hjälpa både förskollärarna och föräldrarna att se 
barnens intressen och alla medverkande förskollärare är eniga om att de vill fortsätta med 
pedagogisk dokumentation. Det framkom även att den hjälper förskollärarna och föräldrarna att 
utveckla en djupare förståelse för barns styrkor (a.a.).  
 
Buldu (2010) har utfört en liknande studie och i hans projekt framkom det att förskollärarna ansåg 
att den pedagogiska dokumentationen har betydelse för barnen ur ett lärandeperspektiv, då de tack 
vare barnens deltagande upplevt att barnens motivation och intresse för att lära blivit större. De 
kunde även se hur den pedagogiska dokumentationen bidragit till att även de barnen som 
vanligtvis var lite tystare tog plats. Till exempel kunde de se att efter att de tystare barnen lyssnat 
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på sina kompisars tankar kring det som dokumenterats ville även de komma till tals och berätta 
(a.a.).  
 
I Macdonalds (2007) projekt framkom det att den pedagogiska dokumentationen hjälpt 
förskollärarna att få en rikare förståelse av barnet i sin inlärningsprocess vilket bidragit till att 
lärandet kan följas upp och utvecklas. När barnen i forskningsprojektet fick ta del av 
dokumentationen ansåg förskollärarna att de fick möjlighet att reflektera över sitt eget lärande. Det 
framkom även att den pedagogiska dokumentationen hjälpte de medverkande förskollärarna att 
reflektera över sitt eget arbetssätt. It made me more reflective and this spilled over to the children 
who also became more reflective about their writing (Macdonald, 2007:239). Likaså var alla 
medverkande förskollärarna överens om att den pedagogiska dokumentationen bidragit till en 
förändrad bild av barnen, då de med hjälp av den kunnat se barnens styrkor (a.a.).  
 
I Macdonalds (2007) forskningsprojekt undersöktes även hur den pedagogiska dokumentationen 
kan vara ett hjälpmedel så att vårdnadshavarna blir delaktiga i sina barns dagar i förskolan. Det 
framkom i denna studie att den pedagogiska dokumentationen är värdefull för vårdnadshavarna då 
den synliggör vad barnen varit med om i förskolan. It gave avisual description to a progression 
that is often bewildering to parents. It showed where children are in their learning and what might 
follow (Macdonald, 2007:239). En familj vars barn hade autism berättade att dokumentationen var 
mycket värdefull eftersom deras dotter kunde använda sig av bilderna som utgångspunkt för en 
diskussion. K liked showing off the pictures of the other kids and telling us about them and who 
they were. (Macdonald, 2007:238). Det framkom även i Buldus (2010) projekt att 
vårdnadshavarna såg den pedagogiska dokumentationen som något positivt. My child’s teacher 
asked us to give her feedback about what we see on the documentation panels. She asked us to feel 
free to comment on children’s activities and experiences and make suggestions. I found this very 
positive (Buldu, 2010:9). 

3.2 Barnsyn 
Bjervås (2003) beskriver att barnsynen som präglar verksamheten är avgörande för vilket arbete 
som kommer att bedrivas i verksamheten och påtalar vikten av att reflektera över sin egen 
barnsyn. Arnér & Tellgren (2006) skriver att många metoder och bemötanden som barn upplever 
från vuxna idag har ärvts från en annan tid och ett samhälle som inte längre tillhör vår tid. 
Barnpsykologin med sin tradition om stadieindelningar är fortfarande aktuell i många 
sammanhang när man ser till barns liv i förskolan. En anledning till det menar författarna kan vara 
att många av de som utbildats till förskollärare har fått tolka Jean Piagets och Erik Homburgers 
Eriksons utvecklingsteorier genom Barnstugeutredningen. Genom den har de lärt sig att tolka barn 
utifrån ett utvecklingspsykologiskt perspektiv. Denna innebär att det enskilda barnet går igenom 
vissa bestämda faser på ett mer eller mindre neutralt sätt, och här beskrivs ofta brister i relation till 
olika utvecklingsfaser (a.a.). Enligt Corsaro (2005) har dessa utvecklingsfaser inte tagit hänsyn till 
komplexiteteten i barns sociala liv och därmed är de inte heller rättvisa att applicera på barnens 
utveckling.   
 
Arnér & Tellgren (2006) skriver även att forskningen har gått ifrån att undersöka på vilket sätt 
barnen kan anpassas till samhället och socialiseras in i samhällets kultur, till att idag ägna sig 
alltmer åt frågor om hur barns meningsskapande och inflytande kan få mer utrymme. Samt även åt 
teorier som synliggör förskollärares förståelse för sitt eget sätt att agera gentemot barn (a.a.). 
Exempelvis nämner författaren Moira von Wright (2000) två perspektiv som hon menar är 
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avgörande för vilket bemötande barnet kommer att få. Hon menar att vad en förskollärare ser och 
uppfattar hos det enskilda barn är beroende av vilket perspektiv förskolläraren utgår ifrån. Först 
nämner hon ett punktuellt perspektiv, som handlar om att förskolläraren har en sluten uppfattning 
om barnet. I och med detta perspektiv ser förskolläraren inte till vilka förutsättningar barnet har, 
och inte heller vilka processer som barnet befinner sig i. Mot detta punktuella perspektiv sätter 
hon ett relationellt perspektiv som innebär att se det öppna barnet. Här ses till vilka förutsättningar 
barnet har och till de interaktioner som sker. Det punktuella perspektivet betonar barnets 
egenskaper som något fast inneboende, medan det relationella istället innebär att barnet ses i 
förhållande till det sammanhang hon ingår i. Det innebär att barn kan agera på olika sätt i olika 
typer av sammanhang. För att kunna inta ett relationellt perspektiv menar Moira von Wright att 
det är viktigt att förskolläraren försöker närma sig barnets eget perspektiv (a.a.). 

3.3 Barns perspektiv och barnperspektiv 
Enligt Johansson & Pramling Samuelsson (2003) är begreppen barns perspektiv och 
barnperspektiv inte helt klara och ofta förgivet tagna som representerade barns röster eller barns 
värld. Johansson (2003) har i sin forskning gjort anspråk på att forska med utgångspunkt från 
barns perspektiv och hennes ambition är att göra barns röster hörda. I sin forskning har hon fått 
fram att synen på barnet, deltagarnas olika intentioner och agerande, sammanhanget har betydelse 
för hur barns perspektiv visar sig. Hennes forskning visar även förskollärarnas egen medvetenhet 
om den makt de faktiskt har, har betydelse för om de närmar sig barns perspektiv eller ej (a.a.).  
 
Pramling Samuelsson & Sheridan (2003) skriver i sin forskning om barns delaktighet. Författarna 
menar att en förutsättning för att barn ska få möjlighet att föra sin egen talan, som är en 
förutsättning för att förskollärarna ska kunna inta barns perspektiv, är att de ges möjlighet att 
känna delaktighet. För att kunna fånga barns perspektiv skriver författarna att förskollärare kan 
använda sig av bland annat videoinspelningar, intervjuer och dokumentation. För att lyckas tolka 
barns perspektiv menar författarna att förskollärarna måste ha generell och specifik kunskap om 
barns kunskapsbildning och ha förmågan att lyssna på barnen. Dock visar forskningen att barnens 
delaktighet sällan blir en pedagogisk fråga, då förskollärarna ofta saknar verktyg och tillräcklig 
kunskap för att kunna analysera det som framkommit i dokumentationen (a.a.).  
 
Arnér & Tellgren (2006) skriver om den pågående forskning som sker kring barn och barns liv 
och om diskussionen som pågår om begreppet barnperspektiv. Författarna skriver att förskollärare 
ofta uttrycker att de utgår ifrån ett barns perspektiv när de tolkar barn, men dessvärre tenderar 
denna tolkning ofta att bli tolkad utifrån förskollärarnas synvinkel på barnets perspektiv. 
Visserligen menar författarna att barnet sätts i fokus men själva utgångspunkten blir istället en 
vuxens perspektiv och referensramar. En anledning till att förskolläraren bör inta barnets 
perspektiv är enligt Qvarsell (2004) att värna en minoritetsgrupp, i det här fallet barnen. Arnér & 
Tellgren (2006) menar att med hjälp av att lyssna på barnen kan man få höra barns perspektiv på 
sin egen tillvaro och det bidrar till ökade insikter som är viktiga för både vetenskaplig 
kunskapsutbildning men också för pedagogiskt arbete med barn.  

3.4 Makt och etik 
Tanken med den pedagogiska dokumentationen är enbart god, men det finns aspekter på den som 
bör tas i akt menar Vallberg Roth (2010). Pedagogisk dokumentation handlar till stor del om att 
betrakta och därför har den som betraktar viss makt (Lindgren & Sparrman, 2003). Vidare menar 
författarna att det är viktigt att ha det i åtanke när den pedagogiska dokumentationen utförs och 
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när diskussioner utifrån den görs. Svenning (2011) menar att förskollärarna därför måste bjuda in 
barnen i dokumentationen så att de kan säga sitt om den. Palmer (2012) skriver att barnen kan 
göra egna dokumentationer och då blir det automatiskt de som har makt över situationen.  
Åberg & Lenz Taguchi (2005) menar att den pedagogiska dokumentationen kan bli ett sätt för 
barnen att förstå hur förskollärarna förväntar sig att de ska vara. Författarna menar att 
förskollärarna har till uppgift att synliggöra barnen i olika situationer och på flera olika sätt. 
Förskollärarna måste även kunna stå till svars för varför de valt att dokumentera på det sättet de 
gjort (a.a.) Wehnér Godeé (2000) menar att alla människor har rätt till egen integritet och därför 
kan ibland dokumentationen generera vissa etiska dilemman. Författaren menar att för att värna 
om individens integritet måste hänsyn tas till barnens tankar, känslor osv. Även Svenning (2011) 
påtalar att etiska ställningstaganden måste göra vid dokumentation. Lindgren & Sparrman (2003) 
skriver att barnen blir filmade och fotade dagligen i förskolan men att de för det mesta inte blir 
tillfrågade eftersom det har blivit en del i förskolans klimat, att allt ska bli fångat och bilda konkret 
material. Enligt författarna borde de därför finnas etiska principer som den pedagogiska 
dokumentationen ska ta hänsyn till.  

3.5 Bedömning 
Begreppet bedömning är enligt Vallberg Roth (2010) inget entydigt begrepp. Det kan exempelvis 
innebära att värdera eller granska något, avge ett omdöme, att uppskatta och göra en värdering, 
utvärdera eller betygsätta någon eller något. Forskning visar att bedömning och dokumentation 
både kan stödja och styra barns tidiga lärande (a.a.).  
 
Till förskolans uppdrag ligger att lägga grunden för ett livslångt lärande och i förskolan ska 
omsorg, fostran och lärande tillsammans bilda en helhet (Lpfö 98, rev 2010). I förskolans läroplan 
finns det endast strävansmål och dessa mål anger riktningen på förskolans arbete och är 
formulerade till verksamheten (Olsson & Åsén, 2008). I och med det är det enligt författarna inte 
barnens prestationer som ska bedömas eller utvärderas utan verksamheten. Författarna skriver i 
utvärderingen Tio år efter förskolereformen att det framkommit i den tidigare utvärderingen att det 
varit problematiskt för många förskollärare att skilja på strävansmål och uppnåendemål. När de nu 
i den nya utvärderingen ser tillbaka på bedömning kan de se att medvetenheten om att det är 
verksamheten som ska bedömas och inte det enskilda barnets, tycks ha ökat. Trots det står det att 
läsa i utvärderingen att förskolan idag i allt större omfattning går att ses som skolförberedande. 
Detta då Skolverket i sin granskning kan se att barns utveckling, prestationer och färdigheter i allt 
större utsträckning kartläggs och bedöms (a.a.).  
 
Bjervås (2011) skriver i enlighet med Olsson & Åsén (2008) att förskollärarna i förskolan har i 
uppdrag att granska och bedöma verksamheten. Vidare skriver författaren att de verksamma i 
förskolan enligt läroplanen ska granska och bedöma verksamheten utifrån en analys av det 
enskilda barnets utveckling och lärande, vilket för med sig en granskning och bedömning av det 
enskilda barnet. Författaren skriver att trots att den pedagogiska dokumentationen endast beskrivs 
som ett verktyg som hjälper till att utveckla verksamheten gör den att barnet ses som individ. Det i 
sig bidrar till att den pedagogiska dokumentationen oundvikligt innehåller granskning och 
bedömning på individnivå eftersom att barnet synliggörs som individ (a.a.). Det finns alltså enligt 
författaren en svårighet i uppdraget, eftersom utvärderingen och bedömningen av verksamheten 
leder till en bedömning av det enskilda barnet, som egentligen inte ska vara i fokus för 
bedömningen. Dock menar författaren att de bedömningar som görs, görs i relation till den 
verksamhet som förskollärarna bedömer att de erbjuder barnen (a.a.). Detta är även något som 
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Wehner-Godée (2000) beskriver i sin bok. Dock menar hon att förskollärarna kan använda 
bedömningarna som görs i förskolan i syfte att utveckla barnen, eftersom bedömningar enligt 
författaren är något som ständigt sker (a.a.).  

3.6 Ett internationellt perspektiv 
I och med att pedagogisk dokumentation är så omtalat i svensk förskola har vi valt att se hur den 
svenska förskolan kan uppfattas ur ett internationellt perspektiv.  
 
Bjervås (2011) skriver att den svenska förskolan är en del av välfärds- och kunskapssamhällets 
utbildningssystem. Numera, skriver författaren, är förskolan en samhällelig institution som har i 
uppdrag att vara det första steget i det svenska utbildningssystemet. Vidare beskriver författaren 
om en internationell jämförelse som gjorts av verksamheter för yngre barn i OECD-länderna1, och 
i denna jämförelse påvisas det att barn i allt större utsträckning deltar i en skolförberedande 
verksamhet. Den svenska förskolan lyfts av OECD fram som ett föredöme eftersom vi har en 
läroplan som påvisar vikten av att omsorg, fostran och lärande tillsammans ska bilda en helhet 
(a.a.). Dock visar utvärderingen Tio år efter förskolereformen (2008) på att den svenska förskolan 
i ökad omfattning beskrivs som skolförberedande och att de yngre barnen i förskolan möter en 
verksamhet med ett allt mer skolliknande innehåll (a.a.).  
 
Forskning visar att den svenska förskolan har hög kvalitet i internationell jämförelse (Sheridan & 
Pramling Samuelsson, 2009). Författarna skriver att de flesta svenska förskolor har medelgod 
kvalitet, men det finns även förskolor som utmärker sig med både högre och lägre kvalitet. Dessa 
variationer som går att se visar att det finns områden som behöver bearbetas för att förskolornas 
kvalitet ska bli bättre. Det skulle enligt författarna kunna göras med hjälp av ett systematiskt 
kvalitetsarbete, som kan bidra till en god lärande miljö, och en garanti på att upprätthålla 
likvärdigheten i förskolan (a.a.). 

4. Teoretiskt ramverk – Grundläggande begrepp 
Vi har valt ett sociokulturellt perspektiv som utgångspunkt för vår studie. Anledningen till att vi 
anser att perspektivet är relevant är för det första att verksamheten måste förstås utifrån sitt 
specifika sammanhang. D.v.s. vilken roll och vilken betydelse dokumentationen tillskrivs är något 
som blir situationellt betingat, alltså blir det beroende av hur alla de som är involverade i 
verksamheten handlar och tänker. För det andra är det också relevant med tanke på att syftet med 
dokumentation är just att stimulera till utveckling. Det kan exempelvis hänföras till begreppet 
proximala utvecklingszonen; som innebär just att stimulera barnen i sin egen utvecklingszon.  
 
Utmärkande för det sociokulturella perspektivet är att människans lärande, tänkande och 
handlingar är situerat i sociala praktiker (Säljö, 2006). Smidt (2010) beskriver Vygotskijs tankar 
om barns samspel med andra och menar att det är genom sin samverkan med andra som 
människan utvecklar sitt eget tänkande.  Enligt Säljö (2006) lär man sig för att kunna hantera det 
specifika sammanhang som man ingår i. Lärandet sker alltså enligt detta perspektiv inte främst vid 
undervisningssituationer utan snarare är deltagandet i olika sammanhang det som bidrar till att 
lärande uppstår (a.a.) Trots detta menar Dysthe (1996) att annan typ av undervisning är viktig, då 
barnet även lär genom att lyssna och utföra specifika uppgifter. Kunskap skapas inte enbart i 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Industriländerna (Wikipedia, 2013).	  
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samspel med andra, det är fullt möjligt för barnen att skapa en utvecklande dialog med sig själv 
genom att tänka själv. Dysthe menar vidare att genom att som förskollärare se lärande som socialt 
kan även styrda lärsituationer innefatta dialog och öppenhet för diskussion hos barnen. 
 
Förskolan är ett exempel på en social praktik där barn och förskollärare möts dagligen. Här 
kommunicerar man med varandra och det finns ett särskilt språk som råder, vilket gör att de som 
verkar i denna sociala praktik förstår varandra, detta då de är en del av samma gemenskap. Med 
det som bakgrund kommer det teoretiska ramverket innefatta följande rubriker; (1) det sociala 
samspelet och kulturen (2) språkets och kommunikationens betydelse (3) mediering och kulturella 
redskap (4) lärande ligger till grund för utveckling 

4.1 Det sociala samspelet och kulturen 
Enligt Säljö (2011) är tanken med denna ansats att människor ser och uppfattar omvärlden som en 
produkt av mänsklig interaktion och mänsklig verksamhet. Vi lever alltså inte i en objektiv och 
entydig verklighet. Vidare beskriver författaren att vårt lärande består i att vi människor 
tillgodogör oss olika sätt att förhålla oss till och bearbeta vår omvärld, som hjälper oss i olika 
sociala och kulturella miljöer. Ett sociokulturellt perspektiv på lärande innebär alltså att människor 
lär sig hela tiden och i alla sociala sammanhang (a.a.). 
 
Strandberg (2006) beskriver att de aktiviteter som människor utför är situerade, vilket innebär att 
de äger rum i exempelvis kulturella kontexter. Det kan förstås som så att det är viktigt att 
reflektera över var man är då lärande ska ske. Exempelvis menar författaren att det är enklare att 
lära sig tala tyska om man befinner sig i Tyskland, likaså är det enklare att lära sig en 
bilmekanikers arbete om man befinner sig i en bilverkstad än om man skulle vara på en öde ö 
(a.a.).   

4.2 Språkets och kommunikationens betydelse 
Säljö (2012) skriver att Vygotskij intresserade sig för tänkandets och språkets utveckling och 
menade att språket är vår partner i det mesta vi gör. Han menade att det är med hjälp av 
kommunikationen med andra människor som vi kan uttrycka oss och vi människor får hjälp att 
organisera vår omvärld med hjälp av språkliga begrepp. Vidare beskriver Vygotskij att det är 
kommunikationen som formar vårt tänkande (a.a.). 
 
Även Dysthe (1996) betonade Vygotskijs tankar om de sociala faktorerna och språkets betydelse. 
Författaren skriver om det flerstämmiga klassrummet och menar att ett flerstämmigt klassrum är 
ett klassrum där alla lär av varandra och där är lärarens röst endast är en av många som hörs. 
Vidare beskriver författaren dialogen som något grundläggande, hon menar att människor skapas i 
dialog med andra. För att lärande ska ske i ett dialogiskt klassrum är lärarens roll viktig. Dysthe 
beskriver att det är viktigt att eleverna känner engagemang i undervisningen. Undervisningen 
måste därmed vara intressant och relevant för eleverna. Detta kräver att förskolläraren visar att 
elevernas åsikter är viktiga i klassrummet. Eleverna ska känna att de är delaktiga i utformningen 
av sitt eget lärande och de ska känna att förskolläraren tror på dem. För att eleverna ska kunna 
känna att de är delaktiga i utformningen av sitt eget lärande är det viktigt att förskolläraren kan 
inta elevernas perspektiv (a.a.).  
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4.3 Mediering och kulturella redskap 
För att kunna beskriva och förstå lärande använder den sociokulturella traditionen sig av 
appropriering, vilket är ett utryck som används vid beskrivandet av hur lärande sker (Säljö, 2012). 
Författarna beskriver att appropriering innebär att människan blir bekant med sin omvärld och hur 
den förstås. Ett redskap som kan användas i denna förståelse är mediering. Mediering är ett 
begrepp som är grundläggande inom den sociokulturella traditionen (a.a.) Det innebär att för att 
människan ska kunna agera i och förstå sin omvärld, använder vi oss av olika redskap och verktyg, 
språkliga och materiella. Dessa redskap fungerar oftast i samspel med varandra och därmed är det 
viktiga i lärandeprocesserna. Exempelvis beskriver författaren att det är skillnad mellan att 
reparera en motor och skriva en uppsats, men båda kräver både teori och praktik. Det är därmed en 
förutsättning att reflektion, kunskap och handling finns med för att lärande ska åstadkommas 
(a.a.).  

4.4 Lärande ligger till grund för utveckling 
Grundidén inom den sociokulturella traditionen är att människan ses som under ständig utveckling 
(Säljö, 2012). Vygotskij menade att utveckling och lärande skulle kunna ses som människans 
naturliga tillstånd och därmed är utveckling inte något som är begränsat till barn utan snarare 
något som alla människor alltid ägnar sig åt. Vidare beskriver författarna Vygotskijs uppfattning 
om barns begränsningar. Han såg inte till vilka begränsningar ett barn har utan snarare menade 
han att man bör se vilka möjligheter till lärande som ett barn kan uppnå om den får rätt hjälp (a.a.). 
Bråten (1998) beskriver Vygotskijs tankar om skolan och menar att han såg skolan och andra 
undervisningstyper som sociala sammanhang som är särskilt inriktade på att omforma tänkandet. 
Vidare beskriver författaren att han ansåg att kärnan i undervisningsprocessen var samarbetet 
mellan förskollärare och barn och han försökte förklara hur detta samarbete bidrar till barns 
systematiska kunskapsutveckling. Utifrån detta lanserade Vygotskij uttrycket Den proximala 
utvecklingszonen, som innebär den skillnaden mellan det som ett barn kan klara av på egen hand 
och de uppgifter som barnet kan lösa i samspel med en vuxen eller någon annan som kan mer 
(a.a.).  
 
Vidare beskriver Bråten (1998) att Vygotskij menade att denna process är mycket viktig för barns 
utveckling då han ansåg att det är viktigt att lärandet inte endast riktas mot vad barnet klarar på 
egen hand. Zonen skulle enligt författaren kunna förklaras som så att barnet först utför en aktivitet 
med en pedagog, och förskolläraren kartlägger därefter djupet av barnets närmaste utvecklingszon. 
Utefter det planerar och organiserar förskolläraren en aktivitet på ett sådant sätt så att det utförs 
med en gradvis större insats från barnet själv och förskolläraren finns med som en stöttepelare för 
barnet (a.a.). Även Säljö (2012) beskriver Vygotskijs tankar om den proximala utvecklingszonen 
och de skriver att utvecklingszonen är den zon där människor är känsliga för instruktion och 
förklaringar. Författaren menar att då barnet befinner sig i utvecklingszonen kan läraren eller 
likaväl en kamrat som kan mer, vägleda barnet så att de får utvecklade kunskaper. Dock är det 
enligt författarna viktigt att påpeka vikten av att den som kan mer inte tar över arbetet, utan det 
lärande barnet måste själv ställas inför och förstå utmaningarna och därefter arbeta sig vidare. 
(a.a.).  
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5. Metod 
Under denna rubrik beskrivs hur denna studie blivit till. Följande rubriker kommer att behandlas; 
(1) val av metod (2) litteratur och forskning (3) urval (4) tillvägagångssätt (5) metodkritik (6) 
etiska överväganden (7) genomförande. 

5.1 Val av metod 
Bryman (2002) skriver om kvantitativa och kvalitativa metoder. Han menar att dessa olika 
metoder handlar om ett givande sätt att klassificera olika tillvägagångssätt eller metoder vid 
samhällsvetenskaplig forskning. Vidare beskrivs en kvantitativ forskning som metoder som 
betonar kvantifiering då man samlar in data. Målet är därmed att samla in stora mängder data för 
att sedan omvandla till kvantifierbara enheter (Denscombe, 2000). Vid en kvalitativ forskning 
däremot menar Bryman (2002) att stort fokus läggs vid ord och inte kvantifiering. Bryman menar 
vidare att relationen mellan forskning och teori är viktig och därmed är det intressant att få 
individers tolkning och syn på frågor (a.a.). Då syftet med denna studie är att få en djupare 
förståelse av pedagogisk dokumentation genom att undersöka förskollärares uppfattning om den 
pedagogiska dokumentationens betydelse för barnens-, förskollärarnas- och verksamhetens 
utveckling, anser vi att en kvalitativ metod är att föredra då den stämmer väl överens med vårt 
beskrivna syfte.  
 
I denna studie har vi valt att utgå ifrån en hermeneutisk forskningstradition. Hermeneutik skulle 
kunna förklaras som tolkningslära och är enligt Patel & Davidson (1991) en vetenskaplig riktning 
där man studerar, tolkar och försöker förstå grundbetingelserna för den mänskliga existensen. Som 
en hermeneutiker anser man enligt författarna att mänsklig verklighet är av språklig natur och med 
hjälp av språket kan kunskap skaffas om det mänskliga. Som en hermeneutisk forskare försöker 
man att närma sig forskningsobjektet subjektivt utifrån sin egen förförståelse och forskarens 
förförståelse har betydelse för de tolkningar som görs (a.a.). För oss har valet av metodansats 
medfört att vi kunnat använda vår förförståelse som vi fått tack vare att vi tagit del av dagens 
forskning och relevant litteratur för att närma oss forskningsobjektet. Det är således utifrån 
informanternas berättelser som vi gjort våra tolkningar utifrån vad vi tidigare visste om området.   
 
Enligt Patel & Davidson (1991) kan de flesta undersökningar som görs klassificeras utifrån hur 
mycket kunskap som finns inom ett visst problemområde innan undersökningen startar. Då det 
finns luckor i kunskapen menar författarna att undersökningen kommer att vara utforskande. 
Dessa undersökningar kallas explorativa. Efter att ha tagit del av aktuell forskning har vi fått 
intrycket av att det finns vissa luckor i kunskapen om pedagogisk dokumentation. Exempelvis kan 
vi se att förståelse för begreppet, samt vad arbetssättet faktiskt innebär är ett komplext fenomen då 
det inte förstås likadant av alla. Då vi var intresserade av att få en djupare förståelse av pedagogisk 
dokumentation genom att undersöka förskollärares uppfattning om den pedagogiska 
dokumentationens betydelse för barnens-, förskollärarnas- och verksamhetens utveckling valde vi 
således en explorativ ansats.  

5.2 Litteratur och forskning 
När vi påbörjade denna studie började vi att leta efter litteratur som vi ansåg relevant för vårt 
syfte. När vi sökte relevanta böcker använde vi oss av sökord som; pedagogisk dokumentation, 
dokumentation, förskola, utveckling förskola, barns utveckling. En del av litteraturen som använts 
i vår studie har funnits med som litteratur tidigare under vår utbildning. I och med det kände vi att 
det är litteratur som är relevant. När vi sökte vetenskapliga artiklar valde vi att begränsa oss och 
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endast söka artiklar som är ”peer reviewed”. Det innebär att artiklarna har blivit granskade och 
håller tillräckligt hög vetenskaplig standard för att få publiceras som vetenskaplig artikel. På så vis 
kände vi oss förtrogna med att använda de artiklar som vi fick fram.  

5.3 Urval 
Eftersom vårt syfte med studien är att få en djupare förståelse av pedagogisk dokumentation valde 
vi att använda oss av ett strategiskt urval. För att kunna undersöka den pedagogiska 
dokumentationens betydelse för barnens-, förskollärarnas- och verksamhetens utveckling ville vi 
särskilt inkludera förskolor som på något sätt hade belägg för att deras arbete med pedagogisk 
dokumentation har god kvalitet. Vi hade emellertid inga möjligheter att studera vilken faktisk 
betydelse dokumentationen har, varför vi valde att studera förskollärares uppfattning av 
dokumentationen och dess betydelse.  
 
Genom kontakt med Skolinspektionen fick vi namn på en förskolechef i en kommun där man 
arbetat medvetet med den pedagogiska dokumentationen. Utifrån kontakten med förskolechefen 
fick vi sedan tag i informanter. Detta skulle enligt Carlström och Hagman (1992) kunna förklaras 
som ett ändamålsenligt urval, och innebär att man väljer ut särskilda personer som verkligen har 
något att säga om det valda problemet.  
 
Vi genomförde fem intervjuer på fyra förskolor som ligger inom samma förskoleområde. Samtliga 
är utbildade förskollärare och har flera års erfarenhet inom förskoleyrket. I vårt resultat kommer vi 
att benämna förskollärarna som förskollärare 1,2,3,4 och 5. Förskollärare 1, 2 och 3 arbetar med 
barn i åldrarna 1-3, förskollärare 4 arbetar med barn i åldrarna 5-6 år och förskollärare 5 arbetar 
med barn i åldrarna 3-4 år. 

5.4 Tillvägagångssätt 
Utifrån valt syfte och frågeställningar ansåg vi att detta undersöktes lämpligast med hjälp av 
kvalitativa intervjuer. Detta då vi efter att ha tagit del av Brymans (2002) tankar kände att det var 
en bra undersökningsmetod som skulle ge oss en fördjupad förståelse. Kvalitativa intervjuer 
innebär enligt Bryman att man är medveten och accepterar att intervjun kan komma att ta olika 
riktning. Anledningen till att man bör acceptera det är att intresset vid intervjuerna är riktat mot 
den intervjuade, vilket bidrar till att kunskapen som fås blir fördjupad eftersom informanten 
berättar vad den anser vara relevant. Likaså menar Bryman att kvalitativa intervjuer ger 
intervjuaren möjlighet att ställa följdfrågor vilket bidrar till att resultatet som framkommer i 
intervjun kan bli bredare (a.a.). Vi bad även informanterna om att vi skulle få ta del av deras 
dokumentationer. Genom att både samtala med förskollärarna och få titta på deras 
dokumentationer var vår tanke att vi skulle kunna se om det som framkom vid intervjuerna 
överensstämmer med vad som faktiskt görs.  
 
När vi beslutat vilken sorts intervju vi ville genomföra kontaktades en förskolechef som ville 
hjälpa oss med vår studie. Hon bjöd in oss till deras pedagogiska råd. Det pedagogiska rådet 
innefattar en förskollärare från varje avdelning från de fem olika förskolor som ingår i samma 
förskoleområde. De träffas kontinuerligt och där får de utbyta kunskaper och erfarenheter med 
varandra. På detta pedagogiska råd fick vi presentera oss själva och vårt arbete. Fem förskollärare 
erbjöd sig på vår förfrågan att delta i en intervju. Därefter bestämdes tid och plats för när intervjun 
skulle äga rum. Vid den här första träffen lämnade vi även ut ett dokument med vårt beskrivna 
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syfte, samt en samtalsguide (se bilaga B) så att förskollärarna skulle vara förberedda på vad 
samtalet skulle handla om.   
 
Bryman (2002) menar att forskningsintervjun utgör en viktig del för insamlingen av data vid 
kvalitativ forskning. I och med det var vi båda överens om att intervjuerna skulle vara väl 
strukturerade. Bryman skriver om semi-strukturerade intervjuer som innebär att forskaren 
använder sig av specifika teman som ska beröras. Detta kan kallas för intervjuguide och enligt 
författaren kan det vara en fördel att ha en sådan med sig vid en intervju. Därför valde vi att göra 
en intervjuguide (se bilaga A) utifrån syftet och frågeställningarna. Intervjuguiden organiserade vi 
in i olika teman, vår ambition var att skriva frågor så att mottagaren skulle kunna förstå frågan och 
därmed ge ett utförligt svar (a.a.).  
 
Vidare beskriver Bryman (2002) vissa praktiska detaljer som han menar är viktiga att reflektera 
över innan själva intervjun genomförs. Exempelvis menar han att förståelsen av det som personen 
ifråga berättar blir enklare att förstå, om man bekantat sig med den miljö där den intervjuade 
personen arbetar innan intervjun äger rum. Detta var något som vi tyvärr inte kunde ta hänsyn till 
då både vi och de som skulle medverka i intervjun inte kunde finna någon tid till det. Vi sa även 
vid bokningen av intervjuerna att intervjuerna skulle spelas in och därefter skrivas ut. Detta då 
Bryman menar att vid kvalitativa undersökningar används alltid ett sådant tillvägagångssätt då det 
är viktigt att kunna fånga informantens svar i deras egna ordalag för att intervjun ska vara så enkel 
som möjligt att analysera.  

5.5 Metodkritik 
Det finns enligt Patel & Davidson (1991) viss kritik mot den kvalitativa forskningen. Exempelvis 
beskriver författarna att en kvalitativ forsknings validitet påverkas av hur forskaren formulerar 
frågorna och tolkar svaren. Denna metod kräver därför ständig reflektion. Författarna menar också 
att det är viktigt att intervjufrågorna ställs för att svara mot studiens syfte. Slutsatsen av det blir att 
en kvalitativ intervju tolkas utifrån de erfarenheter som forskaren har, samt det teoretiska ramverk 
forskaren valt. Om en annan forskare hade analyserat resultatet hade tolkningarna förmodligen 
blivit annorlunda (a.a.). Bryman (2002) beskriver också att en kvalitativ forskning har både för- 
och nackdelar. Exempelvis beskriver författaren att det inte finns möjlighet att generalisera de 
resultat som fås fram vid kvalitativa intervjuer. Det bidrar till att forskaren inte kan få fram ett 
resultat som visar hur det generellt ser ut, utan snarare är resultatet endast representerat de 
förskolor som deltagit i studien (a.a.). Däremot kan resultatet i en kvalitativ studie visa på en 
allmängiltighet som kan ha bärighet i andra förskolepedagogiska praktiker.  
 
Både Patel & Davidson (1991) och Bryman (2002) beskriver således vissa nackdelar med den 
kvalitativa forskningen. Vid vårt val av metod läste vi noggrant om de olika inriktningarna och såg 
till dess för- och nackdelar. Vi beslutade oss för att den kvalitativa forskningen har många fördelar 
om man sätter den i relation till vårt syfte, vilket gjorde att vi beslutade oss för att använda oss av 
en sådan inriktning. Anledningen till att vi anser att den kvalitativa metoden är relevant för vår 
forskningsstudie är att den främst används då man söker en djupare förståelse för ett visst problem 
(Bryman, 2002). Vidare beskriver Bryman att den kvalitativa forskningen går att ses som mer 
beskrivande än den kvantitativa forskningen. Vår tolkning av det är att en beskrivande intervju ger 
oss större möjlighet att få se förskollärarnas uppfattning om hur den pedagogiska 
dokumentationen utvecklar barns-, förskollärarnas egen- och verksamhetens utveckling. En annan 
fördel som vi ser med den kvalitativa metoden är att den empiri som samlas in ses som rik och 
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fyllig, vilket vi menar bidrar till ett mer förståeligt resultat. Slutligen, eftersom vi endast vill få en 
inblick i hur ett medvetet arbete med pedagogisk dokumentation kan se ut vid enskilda förskolor, 
är inte heller syftet med denna studie att få fram ett resultat som går att applicera på alla Sveriges 
förskolor. Med det som bakgrund såg vi således en kvalitativ metod som relevant för vår 
forskningsstudie.   

5.6 Etiska överväganden 
Enligt Vetenskapsrådet (2002) är forskning något som är mycket viktigt för både samhället men 
också individernas utveckling. I och med det har samhället och de människor som lever i 
samhället ett krav på sig att forskning bedrivs. Vetenskapsrådet belyser fyra etiska huvudaspekter 
som är viktiga att utgå ifrån vid forskning eller insamling av data.  Informationskravet som 
innebär att forskaren ska informera de som berörs av forskningen om forskningens syfte och vilka 
villkor som gäller för deras deltagande. Samtyckeskravet handlar om att de som deltar i en 
undersökning har rätt att själva bestämma över sitt deltagande (a.a.). Dessa krav fick våra 
informanter ta del av genom att vi besökte dem och berättade om vår studie och vilka deras villkor 
för deltagande var. Vid detta möte fick de också själva bestämma om de ville delta i studien eller 
inte. Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter som kommer fram i undersökningen ska ges 
största möjliga konfidentialitet, alltså ska de personuppgifter som fås fram förvaras så att 
obehöriga inte på något vis kan ta del av informationen. Nyttjandekravet handlar om att den 
insamlade data som fåtts fram endast används till det tänkta området (a.a.). De medverkande fick i 
förväg en samtalsguide (Se bilaga B) där de kunde läsa om vad samtalet skulle handla om, samt ett 
förtydligande om att vi tar hänsyn till Vetenskapsrådets etiska aspekter, exempelvis att inga 
personuppgifter kommer nämnas i studien. 

5.7 Genomförande 
Vi genomförde fem intervjuer på fyra förskolor som ligger inom samma förskoleområde. 
Intervjuerna genomfördes på de förskolor där informanterna arbetade. Detta valde vi för att det 
skulle vara enkelt för förskollärarna att delta i intervjun. Vi ansåg även det positivt om miljön 
runtomkring var känd för förskollärarna så att de skulle känna sig trygga i intervjun (Bryman, 
2002). Att vara på förskollärarnas arbetsplats gav även oss möjlighet att få inblick i hur deras 
arbetssätt kring pedagogisk dokumentation såg ut i praktiken. 
 
Intervjuerna öppnades med en större fråga som gav möjlighet till berättande, Vill du berätta lite 
om dig själv och hur länge du arbetat här? Genom att be de berörda berättade det här kände vi att 
det blev en naturlig start på samtalet. Därefter fortsatte vi med breda frågor som öppnade för 
berättande. Detta gjorde vi främst för att förskollärarna skulle känna sig bekväma i samtalet och få 
möjlighet att berätta om sitt arbetslags arbetssätt. Utifrån svaren vi fick ställde vi mer specifika 
frågor om pedagogisk dokumentation. Vi bad även att de skulle visa en eller flera pedagogiska 
dokumentationer för oss och förklara hur de tänkte kring dem.  
 
Vår roll i samtalet var att informanterna skulle känna sig bekväma i samtalet och att de skulle 
känna sig lyssnade på. Genom att uppmärksamma informanternas berättelser, tankar och 
kroppsspråk och bekräfta dem, var vår ambition att skapa en tillitsfull intervjusituation. Bryman  
(2002) menar att det är av stor vikt att ha god tid på sig vid intervjuer så att allt informanten vill 
berätta kommer fram. Detta är något som vi också anser viktigt och därför hade vi planerat 
intervjuerna med goda marginaler mellan, för att undvika att informanterna skulle känna sig 
stressade. Intervjuerna tog mellan 30 minuter och en timme.  
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Intervjuerna spelades in. Vi var tre personer i rummet där intervjun skedde. En som intervjuade, 
en som blev intervjuad och en som observerade och antecknade. Detta gjorde vi för att den som 
blev intervjuad inte skulle behöva känna sig pressad av att vi var två intervjuare. En annan fördel 
med detta var att intervjuerna blev mer strukturerade och att vi hade anteckningar från samtalet i 
fall att tekniken inte skulle fungera. Vi turades om att intervjua och observera för att båda skulle få 
prova på båda delarna och lära sig utifrån det. Var det något som den ena missade kunde den andra 
flika in med kommentarer och liknande.  

6. Empirisammanställning 
Att de medverkande i denna studie ser pedagogisk dokumentation som ett mycket användbart 
verktyg att använda i förskolan råder det inga tvivel om. Dock är samtliga förskollärare noga med 
att påtala att detta är för dem ett nytt arbetssätt och en ständig process. De ser sig själva som långt 
ifrån fullärda; Man känner hela tiden att man har mer att lära, och det är inte så att vi är färdiga 
eller sitter med något facit (Förskollärare 1). Med det som bakgrund kommer följande rubriker; 
(1) pedagogisk dokumentation (2) hur kan pedagogisk dokumentation ta sig uttryck? (3) 
pedagogisk dokumentation för barnens utveckling (4) pedagogisk dokumentation för 
förskollärarnas utveckling (5) pedagogisk dokumentation för verksamhetens utveckling (6) 
barnsyn (7) bedömning och makt (8) läroplanen (9) hinder och förutsättningar (10) 
sammanfattning, behandla det resultat som framkommit i denna studie. För att ta del av de frågor 
som varit utgångspunkt i våra intervjuer, se bilaga A.  

6.1 Pedagogisk dokumentation 
De förskolor som medverkat i vår studie har nyligen granskats av Skolinspektionen och i beslutet 
från Skolinspektionen framgår det tydligt att de är av hög kvalitet och har ett gediget arbetssätt 
med pedagogisk dokumentation. Med det som utgångspunkt valde vi att i början av intervjun be 
förskollärarna berätta vad skillnaden mellan pedagogisk dokumentation och dokumentation är. 
Detta då det framkommit i bakgrunden att begreppen är mångtydiga och ofta svåra att förstå.  
 

Dokumentationen har utvecklats, det är ju så att förr gjorde man mer ett fotografi, en avbild av det 
som skedde, och sen satte man det i pärmen och sen var det bra. Och så stod det kanske ”Henning2 
målar” och datum och sen var det inget mer. Sen fick man den pärmen med sig hem sen när man 
slutade. Nu är det ju så att man tar en avbild av det som händer, och sen låter vi barnen titta på det, nu 
har vi så små barn att oftast är det ju vi som gör reflektionen först, vi förskollärare gör den 
tillsammans, ”vad såg vi här?”, och sen visar man det för barnen och så får dem berätta vad dom såg.  
(Förskollärare 2) 

 
Även förskollärare 1 och 3 ger uttryck för en uppfattning om att skillnaden mellan dokumentation 
och pedagogisk dokumentation har gått från att endast avbilda verkligheten i en dokumentation till 
att även reflektera över den. Förskollärare 3 berättar att de nu fått upp ögonen för hur viktig 
reflektionen är för att utveckla och visa på barns kunnande.  
 
Även förskollärare 4 påtalar vikten av reflektion. Hon menar att dokumentationen först blir 
pedagogisk när förskollärarna tar med sig den gjorda dokumentationen på planeringstiden och lyfts 
i arbetslaget. Hon berättar även att den pedagogiska dokumentationen sedan utgör underlag för hur 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Alla namn som råder är fiktiva  
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barnen ska utmanas vidare. Det är lite svårare att tyda förskollärare 5s tankar kring vad skillnaden 
egentligen är. Hon påtalar vikten av att vara medveten om det man gör, men hur arbetssättet har 
utvecklats framkommer inte i intervjun. Dock nämner förskollärare 5 att de numera funderar över 
syfte och mål i det som görs. 

6.2 Hur kan pedagogisk dokumentation ta sig uttryck? 
Alla dokumentationer som de intervjuade hade med sig och visade oss kan hänföras till 
portfoliometoden. Förskollärare 1; Vi kör med portfolio vilket är ett jättebra hjälpmedel. Även 
förskollärare 2 beskriver att de använder sig av portfolio och är nöjda med det.  
 

Barnen kan ju titta i sina portfolios och se oj vad mycket dem har lärt sig. Exempel kunde inte Emma 
varken dricka eller äta med bestick när hon började men det kan hon gott och väl nu. Och när 
föräldrarna tittar i denna får vi med oss dom, för dom måste ju också vara trygga. (Förskollärare 2)  

 
Alla informanterna hade med sig exempel på olika sorters dokumentationer. Något vi kunde se då 
vi fick ta del av förskolornas dokumentationer, var att samtliga dokumentationer innehöll barnens 
reflektioner. En viss skillnad mellan förskolorna kunde utläsas då vissa av förskolorna fokuserade 
på samspelet och kommunikationen mellan barnen i sina dokumentationer, medan några andra 
snarare fokuserade på den enskilda individen vid dokumentationen.  
 
Förskollärare 3 visade hur de valt att använda kameran som hjälpmedel. Jag tycker man kan fånga 
så mycket med kameran. Jag försöker ta mycket bilder, koppla till läroplanen och sedan reflektera 
själv och i arbetslaget. Förskollärare 4 berättade att de arbetade med portfolioväggar. De innebar 
att varje barn hade en bit av en vägg på avdelningen där de satt upp bilder och olika reflektioner 
som barnen hade gjort. Dessa bilder täckte nästan hela väggen, med början uppifrån taket och ned. 
Förskollärare 1 och 2 berättar att de gärna använder film som underlag för dokumentationen. De 
menar att de med hjälp av att filma sina aktiviteter kan synliggöra både barnen men också sig 
själva.  

6.3 Pedagogisk dokumentation för barnens utveckling 
Merparten av de vi intervjuat var eniga om att det är ganska svårt att veta om den pedagogiska 
dokumentationen främjar barns utveckling. Förskollärare 2 beskrev pedagogisk dokumentation för 
barns utveckling såhär; Barnen är lite svårt att utvärdera, jag vet inte om de utvecklas mer för att 
vi är tydliga i vårt pedagogiska reflektionssätt, eller om det bara är en effekt av att vi pratar mer 
tydligt. Hon berättar dock att hon anser att den pedagogiska dokumentationen har bidragit till att 
man ser barns lärande även i de allra yngsta åldrarna, vilket man inte riktigt gjort tidigare. 
Förskollärare 1 anser också att det är svårt att veta om dokumentationen främjar barns utveckling, 
men hon menar att den hjälper henne som förskollärare att planera och organisera aktiviteter så att 
de passar alla barn.  
 

Reflekterar vi över vårt arbetssätt hjälper det ju barnet i sin utveckling. Om till exempel något barn 
inte vill vara med första gången man spelar Guldlock, kanske barnet vill vara med sen om man gör det 
5,6, 8 gånger. Det handlar om att ge barnen tid och det är ju ett sätt att se pedagogisk dokumentation 
och reflektion som ett arbetsredskap. Med hjälp av den pedagogiska dokumentationen ser vi att vi 
behöver göra aktiviteten många gånger så att alla barnen kan komma med eller åtminstone de som vill. 
(Förskollärare 1) 
 

Något annat som förskollärare 2 belyser är att de med hjälp av den pedagogiska dokumentationen 
kunnat synliggöra alla barn. Hon berättar att det tyvärr ofta finns barn som kan hamna i 
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bakgrunden på förskolan. Vidare beskriver hon dessa barn som självgående och att de lär sig av att 
vara i närheten av andra på något vis. Tack vare dokumentationen berättar hon att de kunnat se att 
dessa barn aldrig finns med i dokumentationerna. Hon menar att då de sett sådana situationer måste 
de i arbetslaget börja prata om barnet vilket leder till att man får upp ögonen för barnet i sin 
utveckling. Tack vare dokumentationen är vi duktiga på att se de barnen. Vi använder oss av en 
checklista när vi skriver veckobrev och gör våra dokumentationer, och på så vis kan vi se om alla 
barn är med då vi sätter ett kryss för varje barn - Förskollärare 2.  
 
Förskollärare 1 beskriver att de med hjälp av den pedagogiska dokumentationen kan visa på 
barnens utveckling. Till exempel berättar hon om en pojke som de dokumenterat första gången 
han målade. Då målade han på bordet. Hon säger att de inte gjort någon ytterligare dokumentation 
ännu, men om de skulle dokumentera honom igen nu 7 månader senare skulle de verkligen se 
utvecklingen, då han nu målar på pappret. Den här dokumentationen finns framme för barnen så 
att barnen alltid kan gå tillbaka till den och titta på sin egen utveckling. Förskollärare 5 säger såhär 
om pedagogisk dokumentation och barns utveckling; Jo, man får ju syn på barnet och vart det 
befinner sig. Och sen om man diskuterar det man sett i arbetslaget, stannar upp och ser så vet 
man ju vart just det barnet är intresserad av just nu och behöver utvecklas i och utmanas i. 
Förskollärare 3 säger att de fått upp ögonen för barnens utveckling men det enda som 
framkommer i intervjun är att den pedagogiska dokumentationen hjälpt dem att följa barnens 
intressen.  
 
Trots att förskollärarna är eniga om att det är svårt att veta om den pedagogiska dokumentationen 
främjar barnens utveckling anser de att det är ett bra redskap för att följa barnens intressen och 
utefter det planera och organisera aktiviteter. På de förskolor där förskollärare 1 och 2 arbetar 
finns dokumentationerna samlade i portfolion som finns tillgängliga för barnen. Förskollärare 3 
sätter först upp dokumentationerna på väggen, sedan samlas dessa i portfolion på datorn. 
Förskollärare 4 använder sig av portfolioväggar och därefter samlas dokumentationerna i en pärm 
i hallen. Förskollärare 5 hade en mapp där dokumentationerna förvarades.  
 

Vi sätter ju inte upp allt. Däremot visar vi det när vi gjort det, kom du ihåg vad du gjorde här och så 
vidare? Och frågar barnen efter det så tar vi fram det och visar det igen. Så vi har inte börjat göra 
som de stora barnen, egna reflektionspärmar eller så, men det kanske kommer. Vi har ju det yngre 
barnen så det kanske är kul att det stegras, att de inte gör samma sak här nere som de kommer göra 
sen. (Förskollärare 5) 

 
När vi frågar informanterna om hur barnens reflektioner ser ut får vi ganska spridda svar. Två av 
förskollärarna som arbetar med 1-3åringar anser att det är relativt svårt att få barnen att reflektera 
då de inte har utvecklat sitt språk ännu. Trots det säger båda två att de försöker få barnen att 
reflektera tillsammans med förskollärarna exempelvis genom att titta på filmer som de spelat in. 
Förskollärare 4 som arbetar med de äldre barnen däremot anser att det inte är något som helst 
problem att få barnen att reflektera med varandra. Hon berättade till exempel att de har övat 
barnen i att samtala inför och med varandra och att barnen mer än gärna vill reflektera med sina 
kompisar men också med förskollärarna. De övriga två förskollärarna arbetar inte något särskilt 
med barnens reflektioner, men det är något som de gärna utvecklar.  
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6.4 Pedagogisk dokumentation för förskollärarnas utveckling 
Samtliga som medverkat i vår studie ansåg att den pedagogiska dokumentationen var ett bra 
hjälpmedel för att utveckla sig själv. Förskollärare 4 beskriver att den pedagogiska 
dokumentationen bidrar till att hon själv utvecklas; Det utvecklar ju mig massor. Hela tiden är det 
ju små problem eller utmaningar som jag måste lösa för att stärka barnet – Förskollärare 4.  
 
Förskollärare 1 beskriver film som ett bra hjälpmedel för att hon som förskollärare ska utvecklas. 
När man filmar aktiviteterna så ser man ju så mycket som gör att vi utvecklar vårt tänk. Filmen 
synliggör ju vad som händer, språket, samspelet, kroppsspråk och så. Vi vuxna har ju jättestor del 
i den pedagogiska reflektionen här, och vi måste verkligen lyfta saker och prata med varandra. 
Även förskollärare 2 beskriver film som ett utmärkt hjälpmedel då man vill synliggöra sig själv. 
Hon beskriver den pedagogiska dokumentationen som ett suveränt verktyg, då det är den som 
utvecklar förskollärarna och verksamheten vilket leder till att även barnen utvecklas.  
 
Förskollärare 2 talar även om att det är viktigt att vara en reflekterande pedagog och att man 
reflekterar över för vem man gör dokumentationen.  
 

Den är ju i första hand för oss som ett verktyg och då måste den ju inte den vara på pränt, det räcker 
ju att vi har det i vårt tänk. Man kanske skriver lite såklart, men huvudsaken är ju att man ändå gör 
den här reflektionen, att vi faktiskt går vidare. Men man får inte glömma det, det ena får inte utesluta 
det andra, men det allra viktigaste är att få det implementerat i sig så att man blir en reflekterande 
pedagog och med hjälp av det utvecklar verksamheten. (Förskollärare 2) 

 
Även förskollärare 3 beskriver att den pedagogiska dokumentationen har ökat förskollärarnas 
användning av reflektionen.  
 

Man får ju se väldigt mycket för sig själv, arbetslaget och kollegor också. Det är alltid väldigt nyttigt 
att få se på sig själv, varför gjorde jag såhär i denna situationen och varför gjorde jag inte så? Jag 
tror det kan bidra till att man kanske vågar prova nya saker, man är inte så fastlåst liksom. Jag vill 
inte gå i samma fotspår hela tiden, och när man får reflektera över verksamheten, så utvecklas den 
ju.  

 
Samtliga förskollärare nämner den pedagogiska dokumentationen som ett bra redskap inför 
utvecklingssamtalen. De menar att de med hjälp av den känner att de har kött på benen och kan 
visa på barnens utveckling för barnens vårdnadshavare.  

6.5 Pedagogisk dokumentation för verksamhetens utveckling  
Förskollärare 2 berättar att hon anser att den pedagogiska dokumentationen har bidragit till att de 
fått en högre kvalitet i deras verksamhet. Exempelvis berättar hon att den pedagogiska 
dokumentationen är ett bra hjälpmedel vid det systematiska kvalitetsarbetet. Hon berättar även att 
dokumentationen har gjort att hela arbetslaget har fått en högre kvalitet då alla numera gör 
likvärdiga dokumentationer. Innan satt man mer och gjorde dokumentationen för sig själv, och 
sen pratade man kanske lite sådär. Då var det kanske mer att de som var lite mer intresserade och 
drivande la ner mer tid på det, men nu ska man ju få med alla på tåget på något sätt, och det har 
ju ökat kvalitén tycker jag. Förskollärare 1 menar också att kvalitén har ökat med hjälp av 
dokumentationen och hon påpekar också att den är till hjälp vid det systematiska kvalitetsarbetet. 
Hon anser att när kvalitén i arbetslaget ökar bidrar det till att barnen erbjuds en bättre miljö att 
vistas i. Hon anser att reflekterande pedagoger bidrar till en utvecklande verksamhet. 
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Förskollärare 4 berättade att de kunde synliggöra miljöns utformning med hjälp av 
dokumentationen. Hon berättade att den pedagogiska dokumentationen hjälpte dem att synliggöra 
vad som behövde utvecklas. Som ett exempel berättade hon att de hade en affär där barnen kunde 
leka med matematik. Genom att de gjorde dokumentationer av vilka som lekte i affären kunde de 
se att det endast var flickor som lekte där, om pojkarna lekte där lekte de hellre tjuv än affär. När 
de sedan samtalade om detta i arbetslaget kom de fram till att de måste ändra miljön i affären, för 
att försöka få den att tilltala även pojkarna. De gjorde således om affären till en bilaffär för att 
locka dit pojkarna, men de märkte att det inte hjälpte, för pojkarna lockades ändå inte till att leka i 
affären.  
 
Även förskollärare 3 påpekade att den pedagogiska dokumentationen hjälper dem att utveckla den 
pedagogiska miljön.  
 

Jag vill inte att det ska vara såhär fyrkantigt, jag vill hela tiden att det ska vara en utveckling. Just 
det här med miljön, hur föränderlig den är, har man ju verkligen upptäckt. En sak kanske fungerar 
under två-tre veckor, sen måste vi tänka om, göra något annat. (Förskollärare 3) 

 
Hon berättar även att den pedagogiska dokumentationen har utvecklat verksamheten utifrån vad 
barnen givit uttryck för. Hon beskriver att de i julas hade en julkalender som bland annat innebar 
att de sjöng fem olika julsånger vid flera tillfällen. Med hjälp av dokumentationerna de gjorde då 
kunde de se att när julkalendern var över hade barnen lärt sig sångerna och var med och sjöng. Till 
skillnad från förr ville nu barnen vara med och sjunga, förr sjöng inte barnen alls. När de 
samtalade i arbetslaget insåg de att barnen uppskattade upprepning och därmed innehöll deras 
sångsamlingar i fortsättningen färre sånger. 
 
Förskollärare 2 beskriver hur dokumentationerna bidrar till att verksamheten utvecklas. Hon talar 
om vikten av att det finns en röd tråd genom verksamheten från det att barnen börjar till att de 
slutar. Hon säger att arbetet med portfolio är ett bra redskap för att synliggöra den röda tråden. 
Även förskollärare 1 och 3 håller med om det. Samtliga menar att portfolion blir ett redskap för att 
verksamheten hela tiden ska stimulera barnens utveckling.  

6.6 Barnsyn 
Informanterna fick frågan om förskollärarnas barnsyn påverkar den pedagogiska dokumentationen, 
samt om de har arbetat ihop en gemensam barnsyn i verksamheterna. Samtliga var överens om att 
barnsynen påverkar den pedagogiska dokumentationen och alla var måna om att belysa det 
kompetenta barnet. Förskollärare 3 uttalade att de hade en uttalad gemensam barnsyn. Dock 
berättade hon att hon har kollegor som tidigare har tittat på barnen med utvecklingspsykologiska 
ögon och ansett att barnen ska kunna vissa saker när de kommit upp i särskilda åldrar. På hennes 
arbetsplats har de alltså varit noga med att en sådan barnsyn inte ska finnas i verksamheten utan 
alla är måna om att se till barnets förmågor och utmana dem därefter.   
 
Flera förskollärare beskriver att de inte har någon uttalad gemensam barnsyn. Exempelvis nämner 
förskollärare 2 att bemötandet mot barnen blir olika beroende på vilken barnsyn förskollärarna har.  
 

Ja, det är svårt, vi är så olika som personer och vi kommer från olika bakgrunder (…). Det är ett 
samtal man behöver ha i arbetslaget, man behöver lyfta det ofta för barnet blir bemött olika beroende 
på vilken barnsyn som förskolläraren har. Ett väldigt enkelt exempel är att när man äter mat så är det 
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för mig tvärförbjudet att tvinga ett barn att äta upp, men vi har ju kollegor som tycker att ”ät nu lite 
till, du har tagit det till din tallrik”. Där är en sak man kan diskutera att man har olika barnsyn och 
kanske ser inte alla det kompetenta barnet alltid. Vilket är viktigast och varför gör man som man gör 
och så vidare är saker som är bra att tänka på. (Förskollärare 2) 
 

Det kompetenta barnet är något som även förskollärare 1 påtalar. Hon menar att arbetet har 
utvecklats från förr till nu. Trots att man gjorde mycket bra förr menar hon att synen på barnet har 
förändrats. Nu för tiden tittar man på det kompetenta barnet, man ser till barnets förmågor och 
inte till vad de inte kan – Förskollärare 1.  

6.7 Bedömning & makt 
När vi frågade förskollärarna hur de gjorde för att den pedagogiska dokumentationen inte skulle 
bli ett underlag för bedömning svarade samtliga att gränsen mellan beskrivning och bedömning är 
hårfin. Förskollärare 3 säger; 
 

Det är väldigt hårfint, vad är skillnaden egentligen? Det viktigaste är väl ändå att man har en 
medvetenhet med sig här inne (pekar på huvudet) kan jag känna. Och sen att man talar om för 
föräldrarna att vi har liksom inga mål att uppnå i förskolan där vi ska bedöma barn i förskolan. 
(Förskollärare 3) 

 
Förskollärare 5 anser att man måste göra en bedömning för att kunna synliggöra en utveckling. 
Hon berättar; Vi behöver ju ett nuläge, annars ser vi ju ingen progression. Skulle man se att det 
inte hänt så mycket med till exempel språket, nej men då måste vi börja jobba mer med det med 
barnet, läsa mer, prata mer eller vad som nu kan behövas. 
 
Förskollärare 2 säger att egentligen görs bedömningar hela tiden. Hon menar att så fort man ser ett 
barn så bedömer man dem. Man ser ju barnet och det behöver ju inte vara något negativt att man 
bedömer dem, men sen får man ju verkligen tänka på hur man skriver om barnet, så att det inte 
blir negativt, utan att man ser deras förmågor. Även förskollärare 1 och 4 menar att en 
bedömning inte behöver vara negativ. Förskollärare 1 påtalar vikten av att beskriva hur miljön och 
förskollärarna utvecklar barnet framåt; Man får inte säga att barnet kan inte klä på sig, utan då 
skriver man mer att vi hjälper Malin att komma igång med sin påklädnad.  
 
Förskollärare 4 berättar att det som skrivs om barnen i verksamhetsplanen inte får visas för 
föräldrarna. Vid frågan om de har en medvetenhet kring vad de skriver svarar hon att det ändå inte 
ska ut till föräldrarna och därmed är inte det som skrivs ned särskilt genomtänkt. De övriga 
informanterna däremot beskriver att de tänker mycket på vad de skriver så att det inte finns någon 
risk att det som skrivs kan missförstås av exempelvis föräldrarna.  
 
Förskollärare 1 och 2 beskriver maktaspekten som viktig att ha i åtanke vid både dokumentation 
men också vid vanliga leksituationer; Vi sitter med makten och den måste man ju värna om och 
tänka mycket kring. Förskollärare 5 berättar bland annat att barnen brukar ropa på förskollärarna 
när de vill att förskollärarna ska fotografera dem. Merparten av de intervjuade personerna berättar 
även att det är de som förskollärare som beslutar vad som ska dokumenteras och därmed är 
barnens delaktighet i dokumentationerna inte så utvecklad ännu.  

6.8 Läroplanen 
Samtliga informanter ingår i samma förskoleområde. Detta förskoleområdet har ett pedagogiskt 
råd som förskolechefen anordnat. Det pedagogiska rådet har valt att omvandla läroplanens mål till 



	   26 

förmågor i en verksamhetsplan. Med detta innebär att läroplanen har brytits ner till enligt dem mer 
tydliga förmågor och mål. De fem förmågorna som verksamhetsplanen fokuserar på är; förmågan 
att kommunicera, förmågan att reflektera över och förstå sitt eget lärande, förmågan att samarbeta, 
förmågan att ta ansvar och utöva inflytande och förmågan att förstå olika människors livsvillkor. 
Under varje förmåga finns läroplanens alla strävansmål insatta. Det är utifrån denna 
verksamhetsplan som de sedan organiserar verksamheten. När vi ställer frågan hur de använder 
läroplanen i arbetet med den pedagogiska dokumentationen svarar förskollärare 3; 

 
Vi har gjort en verksamhetsplan där vi har gjort om läroplanen till fem förmågor och fört in målen där 
under. Sen sätter vi i det pedagogiska rådet oss ner och så tänker vi; hur gör vi för att vi ska sträva mot 
detta målet osv. Sen skriver vi ner vad vi kommer fram till. Sen tar vi med det in i arbetslaget tittar på 
det. Vi tittar på vad vi jobbat med och hur vi kan arbeta för att sträva mot målen. Det har blivit så tydligt 
när vi tittar på verksamhetsplanen.  (Förskollärare 3) 
 

Förskollärare 2 beskriver att de arbetar med läroplanen ständigt hela tiden. Vi är läroplansnördar!. 
Hon berättar att de ser den som en väldigt stor trygghet och att de med hjälp av sina utvärderingar 
kan se så att de arbetat i enlighet med vad målen säger. Hon berättar att de är så pålästa på 
läroplanen att de inte ens behöver ta fram den alltid då de kan citera vad som står på vilken sida i 
läroplanen. Hon berättar även att det är skönt att ha någon sorts uppbackning, om någon aktivitet 
eller liknande skulle ifrågasättas av till exempel föräldrarna.  
 
Förskollärare 1 berättar att de med hjälp av den pedagogiska dokumentationen kunnat se så att de 
planerat en verksamhet som är i enlighet med de mål som står att läsa om i läroplanen.  
 

Vi har en uppföljning av verksamheten och där kan vi ju se, till exempel hade vi det nu innan jul och då 
kunde vi se att matte hade vi inte jobbat så mycket med, vi hade inte synliggjort det så mycket, så då 
valde vi att ha det som temaarbete. Där är det jättebra att gå in i LPFÖ och kolla, det här och det här och 
det här har vi jobbat med och det här har vi inte jobbat så jättemycket med, och då väljer vi att jobba mer 
med det. (Förskollärare 1) 

6.9 Hinder och förutsättningar  
Samtliga förskollärare är eniga om att pedagogisk dokumentation är ett bra hjälpmedel att använda 
i verksamheten. De anser att den synliggör verksamhetens-, förskollärarnas- och till en viss del 
barnens utveckling. De hinder som förskollärarna kan se är endast tiden. De menar att man måste 
vara nöjd med det man gör. Man vill ju alltid mer, det blir en frustration inom oss när man känner 
att tiden inte räcker till. Man vill ju hinna mycket mer. Tiden är alltså ett problem. Däremot tycker 
jag inte att man ska haka upp sig på det man inte hann, utan på det man faktiskt gör. – 
Förskollärare 5.  
 
Förskollärare 3 påtalar också tiden som ett hinder och hon menar att det är betydelsefullt om alla i 
arbetslaget ansvarar för att den pedagogiska dokumentationen genomförs. Hon berättar att det är 
hon som gör alla dokumentationer men att hennes kollegor är med och reflekterar. De övriga 
medverkande är eniga om att den pedagogiska dokumentationen bör göras av alla som arbetar i 
förskolan och därmed bör ansvaret delas upp så att inte endast en person får dra hela lasset.  
 
Samtliga förskollärare är eniga om att det är svårt att veta om den pedagogiska dokumentationen 
främjar barns utveckling. Dock påtalar de att det är ett bra hjälpmedel då man vill planera 
aktiviteter som möter varje barn där de befinner sig. Alla informanter var kluvna angående frågan 
om den pedagogiska dokumentationen kan tendera att bli ett underlag för bedömning istället för 
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beskrivning av det enskilda barnets utveckling. Merparten menade att en bedömning görs ständigt, 
oavsett om man ska eller inte ska, men en förutsättning för att underlaget inte ska bli en 
bedömning är att reflektera över på vilket sätt barnet beskrivs.   
 
Något annat som samtliga förskollärare tar upp som en förutsättning för den pedagogiska 
dokumentationen är att förskolechefen tar ansvar för att verksamheten och förskollärarna ska 
utvecklas. Exempelvis beskriver förskollärare 3 hur deras förskolechef ordnat ett pedagogiskt råd 
som bidrar till erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling. Även förskollärare 5 beskriver 
förskolechefens ansvar som mycket betydelsefullt. Vår chef är jättebra och har varit framkant och 
det tror jag har gynnat oss. Hon uppmuntrar oss mycket och organiserar så vi kan mötas i olika 
situationer och lära av varandra – Förskollärare 5. 

6.10 Sammanfattning 
För att sammanfatta det resultat vi fått fram gentemot de frågeställningar studien utgått ifrån kan 
följande utläsas. Förskollärarna som ingått i studien menar att pedagogisk dokumentation innebär 
att göra en dokumentation och sedan samtala om denna. Merparten av förskollärarna framhåller 
således att det först är tillsammans med reflektion som dokumentationen får ett pedagogiskt värde. 
De är eniga om att pedagogisk dokumentation är ett användbart hjälpmedel i verksamheten.  
 
För att den pedagogiska dokumentationen ska kunna genomföras påtalar samtliga informanter 
förskolechefens ansvar. De menar att med hjälp av en förskolechef som ser positivt på kollegialt 
lärande och som tar ansvar för att personalen och verksamheten utvecklas, gynnas verksamheterna 
i stort. Dock är det inte endast förskolechefens ansvar som påtalas som viktigt för den pedagogiska 
dokumentationen. De menar att med hjälp av reflekterande pedagoger utvecklas verksamheten och 
förskollärarna själva. Därmed blir reflekterande pedagoger viktiga för den pedagogiska 
verksamheten. Framförallt anser de intervjuade förskollärarna följaktligen att pedagogisk 
dokumentation är ett verktyg för att utveckla sig själva och verksamheten. De har exempelvis 
kunnat se om miljön behöver förändras med utgångspunkt i vad barnen givit uttryck för. De har 
även kunnat synliggöra sitt eget arbetssätt. 
 
Samtliga förskollärare är eniga om att det är svårt att veta om den pedagogiska dokumentationen 
främjar barns utveckling. Något de däremot nämner är att barnen med hjälp av den pedagogiska 
dokumentationen får möjlighet att påverka sin situation i förskolan, exempelvis då förskollärarna 
med hjälp av dokumentationerna kan se till så att verksamheten blir utformad utifrån barnens 
önskemål. Likaså anser förskollärarna att den pedagogiska dokumentationen bidrar till att de kan 
möta varje barn där de befinner sig. Någon nämner exempelvis att de med hjälp av 
portfoliometoden kan se var varje enskilt barn befinner sig. Samtliga förskollärare som intervjuats 
använder sig av just portfoliometoden vid sammanställandet av dokumentationerna. Vi kan dock 
se att hur de använder metoden ser olika ut. Fokus i dokumentationerna ligger på att dokumentera 
det som händer i förskolan och sedan att samtala om det. Vissa av förskollärarna fokuserar på 
samspelet och kommunikationen mellan barnen medan andra snarare fokuserar på det enskilda 
barnet.  
 
Slutligen, flera förskollärare påtalar att de har en lång väg kvar att gå i sitt arbete med pedagogisk 
dokumentation och de menar att de är långt ifrån fullärda. Resultatet av denna studie visar 
exempelvis att barns delaktighet inte är självklart i dokumentationerna, men det framkommer att 
detta är något som gärna utvecklas.  
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7. Analys 
Under denna rubrik kommer resultatet att analyseras i relation till denna studies frågeställningar. 
Studiens syfte; att få en djupare förståelse av pedagogisk dokumentation genom att undersöka 
förskollärares uppfattning om den pedagogiska dokumentationens betydelse för barnens-, 
förskollärarnas- och verksamhetens utveckling.  
 
Utifrån vårt teoretiska perspektiv finns det vissa områden som vi fokuserat särskilt på. Vi har 
tidigare beskrivit vissa grundläggande begrepp som utmärker ett sociokulturellt perspektiv och vi 
kommer inledningsvis att analysera vårt resultat i ljuset av det sociokulturella perspektivet. Med 
det som bakgrund har vi valt att tematisera detta avsnitt på följande vis; (1) pedagogisk 
dokumentation, ett mångtydigt begrepp (2) vad innebär pedagogisk dokumentation konkret i 
verksamheten, här kommer vi också att se till vilken roll läroplanen spelar för den pedagogiska 
dokumentationen (3) redskap för den pedagogiska dokumentationen (4) samspel och 
kommunikation (5) pedagogisk dokumentation för barnens utveckling - en utmaning? (6) 
pedagogisk dokumentation för förskollärarnas utveckling (7) pedagogisk dokumentation för 
verksamhetens utveckling (8) bedömning och makt.  

7.1 Pedagogisk dokumentation, ett mångtydigt begrepp 
Flera av intervjupersonerna ger uttryck för en medveten hållning till begreppet pedagogisk 
dokumentation. De är eniga om att det inte endast handlar om att dokumentera verksamheten utan 
att låta dokumentationen göra underlag för en reflektion. Det är först tillsammans med reflektion 
som dokumentationen får ett pedagogiskt värde. När det handlar om reflektionen och barns 
delaktighet ser vi en viss variation. Några ser reflektionen som något som bara är till för 
personalen medan andra påpekar vikten av barnens delaktighet.  
 
När vi frågar vad pedagogisk dokumentation innebär beskriver en av våra intervjupersoner att den 
pedagogiska dokumentationen innebär att det görs en reflektion kring det som dokumenterats. En 
annan av intervjupersonerna beskriver att dokumentationen har utvecklats då man förr endast tog 
en bild och skrev en tillhörande text och att det sedan var bra. Nu däremot, beskriver hon att en 
bild tas och sedan får barnen titta på bilden och reflektera över vad det är som sker på bilden. För 
att dokumentationen ska bli pedagogisk krävs det enligt Åberg & Lenz Taguchi (2005) ytterligare 
ett steg från det att en bild har tagits till att den får en tillhörande text. Även Palmer (2012) 
framhåller reflektionen, vilken utgör nästa steg i processen, som det som gör dokumentationen 
pedagogisk.  
 
En skillnad man kan se i förskollärarnas uppfattning om vad pedagogisk dokumentation är, är 
således att några av intervjupersonerna beskriver barnens reflektion som en del av den 
pedagogiska dokumentationen. En annan beskriver att dokumentationen först blir pedagogisk när 
förskollärarna tar med sig den gjorda dokumentationen ut på planeringstiden och lyfter den i 
arbetslaget. En ståndpunkt som Palmer (2012) ger uttryck för är vikten av att både förskollärare 
och barn reflekterar och resonerar kring det som samlats in. Detta för att barnens lärande främjas 
då de får möjlighet att delta i reflektionen (a.a.). Härigenom skapas även möjlighet för barnen att 
deltaga och kommunicera, vilket enligt det sociokulturella perspektivet leder till lärande (Säljö, 
2006).  
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7.2 Vad innebär pedagogisk dokumentation konkret i verksamheten? 
Efter att ha tagit del av samtliga intervjupersoners pedagogiska dokumentationer framträder ett 
mönster i informanternas intervjusvar. Mönstret visar att samtliga använder sig av 
portfoliometoden, men hur den tar sig uttryck ser olika ut. Tre av intervjupersonerna hade barnens 
dokumentationer förvarade på ett sådant sätt att barnen inte själva kunde ta del av dem. Det var 
endast två förskollärare som medvetet valt att ha barnens dokumentationer framme så att barnen 
närsomhelst kunde gå och titta på dem och se sitt eget lärande. Det var ingen av 
intervjupersonerna som nämnde att deras egen medverkan vid barnens reflektioner var av 
betydelse. Enligt vår tolkning är den stora utmaningen för förskollärarna att möta barnet i den 
proximala utvecklingszonen vilket enligt Bråten (1998) innebär att planera och organisera 
aktiviteter som utmanar barnen till att utvecklas. Genom att som förskollärare medverka vid 
barnens reflektioner kan man således möta barnet där de befinner sig och på så vis finnas till 
hands och engagera barnet, så att lusten att lära infinner sig (Dysthe, 1996) 
 
När vi ställer frågan hur läroplanen används i arbetet med den pedagogiska dokumentationen 
svarar en av intervjupersonerna att de med hjälp av sina dokumentationer kan se så att de lagt upp 
arbetet i enlighet med vad målen säger. Med hjälp av dokumentationerna synliggörs vilka mål som 
arbetats aktivt med, samt vilka mål som kommit i skymundan. I och med det kan förskollärarna 
lägga fokus på de mål som kommit vid sidan av. Skolverket (2005) beskriver just det, att den 
pedagogiska dokumentationen kan vara ett verktyg för att kunna se om verksamheten når upp till 
de mål som står att läsa i läroplanen. Dokumentationen blir således ett verktyg som kan synliggöra 
och granska den egna praktiken (a.a.).  
 
Det framkommer även i vår empirisammanställning att samtliga förskollärare har valt att 
omvandla läroplanen till en verksamhetsplan som fokuserar på fem förmågor. Utifrån 
verksamhetsplanen organiserar de sedan en verksamhet i enlighet med målen. De beskriver att de 
sätter sig ner i arbetslaget och samtalar kring hur de ska lägga upp arbetet för att sträva mot de 
olika målen som finns i läroplanen. När förskollärarna för dessa samtal kollegor emellan lär de av 
varandra och såväl förskollärarna själva som verksamheten utvecklas. Enligt det sociokulturella 
perspektivet sker lärande genom kommunikation, och lärande ligger lärande till grund för 
utveckling (Säljö, 2012).  

7.3 Redskap för den pedagogiska dokumentationen 
Ett mönster som framträder i våra intervjuer är att samtliga belyser olika former av redskap som 
hjälper dem i arbetet med den pedagogiska dokumentationen. Ett redskap som samtliga 
informanter beskriver att de använder sig av är portfolios, vilket de alla är eniga om är ett bra 
verktyg för den pedagogiska dokumentationen. Bortsett från det ser vi viss variation i 
förskollärarnas val av redskap. Någon av intervjupersonerna beskriver att de med hjälp av kamera 
och videofilm kan fånga det som sker i barngruppen, men också synliggöra sitt eget arbetssätt. 
Någon annan berättar att de med hjälp av en checklista kan synliggöra alla barnen och på så vis se 
så att alla barnen medverkar i dokumentationerna. Det framkommer att dokumentationerna har 
bidragit till att förskollärarna ser alla barn och ger alla möjlighet att ge uttryck för sina tankar. 
Detta är även något som Buldu (2010) fått fram i sitt forskningsprojekt. Han kunde se att den 
pedagogiska dokumentationen bidrog till att även de barnen som vanligtvis var lite tystare tog 
plats. 
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Det framkommer följaktligen att verktygen ser olika ut på förskolorna, men samtliga förskollärare 
påpekar att dessa redskap hjälper dem att genomföra och fullfölja den pedagogiska 
dokumentationen.  Dessa verktyg kan förstås som mediering och därigenom kan de medverkande i 
dokumentationen med hjälp av dessa agera i och förstå sin omvärld (Säljö, 2012). Dessa redskap 
fungerar oftast i samspel med varandra och är enligt författarna viktiga i lärandeprocesserna (a.a.). 

7.4 Samspel och kommunikation  
Vi har tidigare i vår analys lyft fram att samtliga förskollärare anser att en reflektion över den 
gjorda dokumentationen måste göras för att dokumentationen ska bli pedagogisk. I och med det 
blir kommunikation en förutsättning för att reflektionen ska kunna genomföras. Utmärkande för 
det sociokulturella perspektivet är bland annat samspel och kommunikation och Vygotskij anser 
att språket är nödvändigt i allt vi gör (Säljö, 2012). Han menar att det är med hjälp av 
kommunikationen med andra människor som vi kan uttrycka oss och organisera vår omvärld.  
 
För att kunna se om och hur barnens kommunikation dokumenterats bad vi att få ta del av 
intervjupersonernas dokumentationer. Vi frågade också om dokumentationerna gjordes likadant 
med alla barn. I de skriftliga dokumentationer som vi fick ta del av på respektive förskola 
framträder således en bild av den kommunikation som finns representerad i dokumentationerna 
samt hur flerstämmigheten tar sig uttryck i våra intervjupersoners berättelser. Något vi kunde se är 
att samtliga dokumentationer innehåller minst ett citat från barnens tankar. I vissa fall har vi även 
kunnat se att barnen reflekterat i efterhand kring dokumentationen. Vi ser emellertid en viss 
skillnad mellan förskolorna i reflektionen då vissa av förskolorna fokuserade på samspelet mellan 
barnen i sina dokumentationer, medan några andra snarare fokuserade på den enskilda individen 
vid dokumentationen.	  
 
En möjlig slutsats är att genom att några av förskollärarna fokuserade på samspelet mellan barnen 
fick de möjlighet att följa barnens tankar, kanske på ett annorlunda sätt, än de som endast 
fokuserade den enskilda individen. Smidt (2010) beskriver Vygotskijs tankar om barns samspel 
med andra och menar att det är genom sin samverkan med andra som människan utvecklar sitt 
eget tänkande. Dock menar Dysthe (1996) att kunskap inte enbart utvecklas i samspel med andra. 
Hon menar att det är fullt möjligt för barnen att skapa en utvecklande dialog med sig själv genom 
att tänka själv. Vidare beskriver författaren att genom att som pedagoger se lärande som socialt 
kan även styrda lärsituationer innefatta dialog och öppenhet för diskussion hos barnen (a.a.).  
 
En annan skillnad som vi kunnat utläsa är hur kommunikationen med barnen förs. Någon 
beskriver barnens delaktighet som viktig, medan någon annan säger att reflektionen endast ska 
göras av de vuxna. Ingen av de medverkande beskriver emellertid hur reflektionen egentligen går 
till eller vad man tittar efter i kommunikationen. I och med detta kan vi inte utläsa om 
förskollärarna medvetet lägger någon större fokus vid frågor om samspel och kommunikation. 
Något vi däremot kunnat utläsa är att det endast är en av intervjuerna som påvisar att den 
pedagogiska dokumentationen kan vara ett hjälpmedel för att se till att alla barn synliggörs. Detta 
då de med hjälp av en checklista kan se så att alla barn finns med i dokumentationerna.  
 
Hur kommunikationen kommer till uttryck är något som samtliga förskollärare beskriver beroende 
av vilken barnsyn förskolläraren har. Någon berättar att synen på barnet har förändrats över tid. 
Någon annan beskriver att barnet blir bemött olika beroende på vilken barnsyn förskolläraren har. 
Exempelvis beskriver hon hur det finns personal som tvingar barnet att äta upp den mat som de 



	   31 

tagit till sin tallrik och att de således inte respekterar barnets egen vilja. Hur förskollärarna 
kommunicerar med barnen kan därför relateras till barns perspektiv och Johanssons (2003) 
forskning som påvisat att synen på barnet, deltagarnas olika intentioner och agerande och 
sammanhanget har betydelse för hur barns perspektiv visar sig. Samt visar hennes forskning att 
förskollärarnas egen medvetenhet om den makt de faktiskt har, har betydelse för om de antingen 
närmar sig barns perspektiv eller ej (a.a.).  
  
Även Pramling Samuelsson & Sheridan (2003) har i sin forskning visat att huruvida förskolläraren 
intar barns perspektiv är avgörande för hur barnet kommer att bli bemött. Författarna skriver bland 
annat om barns delaktighet och menar att en förutsättning för att barn ska få möjlighet att föra sin 
egen talan, som är en förutsättning för att förskollärarna ska kunna inta barns perspektiv, är att de 
ges möjlighet att känna delaktighet. För att kunna fånga barns perspektiv skriver författarna att 
förskollärare kan använda sig av bland annat videoinspelningar, intervjuer och dokumentation. För 
att lyckas tolka barns perspektiv menar författarna att förskollärarna måste ha generell och specifik 
kunskap om barns kunskapsbildning och ha förmågan att lyssna på barnen. Dock visar 
forskningen att barnens delaktighet sällan blir en pedagogisk fråga, då förskollärarna ofta saknar 
verktyg och tillräcklig kunskap för att kunna analysera det som framkommit i dokumentationen 
(a.a.). 

7.5 Pedagogisk dokumentation för barnens utveckling - En utmaning? 
Samtliga som intervjuats ger uttryck för uppfattningen att det är svårt att veta om den pedagogiska 
dokumentationen främjar barns utveckling. Dock ser vi en samstämmighet i svaren, att de med 
hjälp av den pedagogiska dokumentationen kan organisera arbetssätt som hjälper barnen i sin 
utveckling eftersom den synliggör var barnen befinner sig i sin utveckling samt i vad barnen 
behöver utmanas. Enligt vår tolkning innebär det att möta barnen i deras proximala 
utvecklingszon, som enligt Säljö (2012) utgör den zon där människor är känsliga för instruktioner 
och förklaringar. Genom att barnet befinner sig i sin utvecklingszon tillsammans med kamrater 
som kan mer, eller förskollärare, skapas samtal som leder till att barnets kunskaper ökas (a.a.).  
 
Merparten av de intervjuade har påtalat att reflektionerna som görs kring dokumentationerna oftast 
görs av förskollärarna vilket gör det svårt för barnen att se sitt eget lärande. Något som Lenz 
Taguchi (2009) däremot påpekar är att om förskollärarna använder den pedagogiska 
dokumentationen för att hjälpa barnen att återbesöka situationer kan barnen få syn på sitt lärande. 
Endast två av intervjupersonerna beskrev att de nyttjar dokumentationen i syfte att låta barnen se 
sitt eget lärande. Att låta barn få se sitt eget lärande är något som Pramling & Samuelsson (1999) 
talar för, då de menar att det är positivt om barnen ges möjlighet att se hur de har utvecklats. Att få 
deltaga i olika sammanhang leder enligt det sociokulturella perspektivet till lärande (Säljö, 2006).  
 
Det framträder således ett mönster, att merparten anser att det är en tuff utmaning att få barnen att 
reflektera, men med hjälp av olika redskap beskriver samtliga att det kan bli möjligt. Det 
framkommer exempelvis att två av förskollärarna som arbetar med 1-3åringar försöker få barnen 
att reflektera genom att använda verktyg som till exempel inspelade filmer. När förskollärarna 
låter barnen använda filmen som språkligt verktyg, kan detta förstås som en mediering, och 
härigenom skapas det möjlighet för barnen att utveckla en förståelse för sig själv och sin omvärld 
(Säljö, 2012).  
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7.6 Pedagogisk dokumentation för förskollärarnas utveckling 
Alla intervjupersoner ger uttryck för en positiv bild av pedagogisk dokumentation i syfte att 
utveckla sig själva. De är alla eniga om att de tack vare den pedagogiska dokumentationen kan 
reflektera över och synliggöra sig själva, sin barnsyn och sitt valda arbetssätt. Någon beskriver sig 
själv som en reflekterande pedagog och menar att hon tack vare den funderar och reflekterar, både 
ensam men också med kollegor över hennes upplägg i förskolan. Ett mönster som framkommer är 
att samtliga förskollärare är medvetna om att de fortfarande har en del att utveckla i arbetet med 
pedagogisk dokumentation, men det är något som de endast ser som positivt.   
 
Reflektionen som samtliga belyser som betydelsefull är något som Alexandersson (1999) 
beskriver som mycket viktigt inom skolans värld. Författaren menar att reflekterande förskollärare 
är viktiga för att förskolan och de som befinner sig i den ska utvecklas. Även här, vid 
förskollärarnas utveckling kan Vygotskijs proximala utvecklingszon som nämndes ovan 
appliceras (Bråten, 1998). Vid reflektion i arbetslaget skapas en bro mellan förskollärarnas 
upplevelser och de kan lära av varandra då de befinner sig i närheten av varandra i den proximala 
utvecklingszonen (Säljö, 2012). 
 
Det framkommer i våra intervjuer att vissa av intervjupersonerna har fått upp ögonen för sin egen 
och sina kollegors barnsyn med hjälp av dokumentationerna. Bjervås (2003) anser att det är viktigt 
att reflektera över är vilken barnsyn man har. I empirisammanställningen beskriver merparten av 
de intervjuade att de arbetar på förskolor där de inte har någon uttalad gemensam barnsyn, men 
flera av informanterna anser att man bör se till barnets förmågor. De är eniga om att bemötandet 
barnet får blir olika beroende på vilken barnsyn förskollärarna har, vilket leder till att 
dokumentationerna kommer att se olika ut, beroende på vem som gör dem. Bjervås menar att 
barnsynen som präglar verksamheten är avgörande för hur arbetet i verksamheten kommer att 
bedrivas, i och med det är det något som är viktigt att reflektera över (a.a.).  

7.7 Pedagogisk dokumentation för verksamhetens utveckling 
Samtliga intervjuade förskollärare påvisar positiva erfarenheter när det gäller hur den pedagogiska 
dokumentationen främjar verksamhetens utveckling. Dock kan vi se en viss skillnad i deras svar. 
Två av förskollärarna beskriver att den pedagogiska dokumentationen bidragit till att 
verksamheten fått en högre kvalitet. Detta då båda anser att arbetslagets kvalitet har ökat tack vare 
dokumentationerna vilket automatiskt bidragit till en ökad kvalitet i verksamheten. Några andra 
beskriver inte kvalitén som något avgörande, däremot beskriver de att de tack vare den 
pedagogiska dokumentationen kunnat synliggöra miljöns utformning och vilka förändringar som 
behövts göras. Pramling Samuelsson & Sheridan (1999) menar att pedagogisk dokumentation är 
nödvändig för att verksamheten ska utvecklas. Det handlar inte bara om att förskollärarna ska få 
upp ögonen för hur de agerar, det handlar även om att se hur den pedagogiska miljön är utformad 
och om den är utvecklande för barnen. Författarna menar att miljön sänder budskap till barnen om 
vad de förväntas göra. 
 
Ett exempel där det tydligt framkommer att dokumentationen hjälpte förskollärarna att 
uppmärksamma betydelsen av miljöns utformning är då de dokumenterade barnen när de lekte 
affär. Flickorna lekte affär medan pojkarna hellre lekte tjuvar. Förskollärarna kunde se att det inte 
spelade någon roll om affären förändrades i enlighet med vad förskollärarna trodde var pojkarnas 
intressen. De var likväl inte intresserade av att leka det som de förväntades leka där, dvs. med 
matematiska begrepp. Detta är något som är utmärkande för det sociokulturella perspektivet då 
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man tydligt kan se att sammanhanget är av betydelse för hur lärande kommer att ske. Säljö (2012) 
menar med hänvisning till Vygotskij att barn behöver tillägna sig vissa grundläggande begrepp, en 
sorts språkliga redskap som används i särskilda sammanhang. I detta sammanhang var 
förskollärarnas ambition att barnen skulle tillgodogöra sig matematiska begrepp som är viktiga att 
förstå då man går till affären. Av dokumentationen att döma spelade det ingen roll vad affären 
hade för sorts innehåll, pojkarna lockades inte dit i alla fall. Förskollärarnas utmaning blir således 
att hitta andra sammanhang som kan utveckla dessa begrepp hos barnen.  
 
För att verksamheten ska kunna utvecklas beskriver samtliga informanter förskolechefens ansvar. 
De menar att om förskolechefen tar ansvar för att de anställda får möjlighet att träffas i olika 
kollegiala konstellationer, så gynnas verksamheten i stort. Detta då det bidrar till erfarenhetsutbyte 
och kompetensutveckling för personalen i verksamheten, vilket kan leda till en ständigt 
utvecklande verksamhet. I förskolans läroplan (Lpfö 98, rev 2010) står det beskrivet att 
förskolechefen ansvarar för att personalen i verksamheten får kontinuerlig kompetensutveckling, 
så att de i sin profession kan utföra sina uppgifter. Likaså ansvarar förskolechefen för att 
verksamheten systematiskt och kontinuerligt utvecklas. Enligt vår tolkning blir därmed dessa 
möten viktiga, eftersom de ger förskollärarna möjlighet att lära av varandra, vilket i sig skulle 
kunna leda till en kontinuerligt utvecklande verksamhet. Detta kan hänföras till det sociokulturella 
perspektivets idé om att människor lär sig hela tiden i sociala sammanhang (Säljö, 2012). 

7.8 Bedömning och makt 
Bedömning och makt har tagits upp i avsnittet tidigare forskning (se 3.4 och 3.5) som relevant att 
vara medveten om vid den pedagogiska dokumentationen. I vår empirisammanställning kan man 
utläsa att samtliga intervjupersoner är osäkra på skillnaden mellan bedömning och beskrivning av 
barn, och de beskriver gränsen som hårfin. En förskollärare utmärker sig genom att påtala vikten 
av att beskriva miljön och förskollärarna som det som utvecklar barnet framåt. En annan av 
intervjupersonerna anser att en bedömning är nödvändig för att kunna ha ett nuläge att utgå ifrån 
för att kunna se en progression i barnens utveckling. Något vi kan utläsa här är att detta nuläge kan 
kopplas till förskolornas arbete med de fem förmågorna (se 6.8). För att förskollärarna ska kunna 
följa barnens utveckling behöver de enligt deras metod skriva ner hur barnen är idag, för att sedan 
kunna se hur de utvecklats. Nuläget förskollärarna utgår ifrån kan enligt dem vara till hjälp för att 
kunna möta varje barn där de befinner sig. Detta nuläge kan förstås som ett sätt att möta barnet i 
dess proximala utvecklingszon för att på så vis vägleda barnet till utveckling (Säljö, 2012). 
Arbetet med de fem förmågorna skulle således kunna ses som en bidragande hjälp för att kunna 
möta och utmana varje enskilt barn.  
 
Bedömning är ett begrepp som enligt Vallberg Roth (2010) kan tolkas på flera olika sätt och det 
framkommer tydligt i vår empiri att det är ett svårtolkat begrepp. Enligt författaren handlar 
bedömning inte endast om att sätta betyg på något, utan det innebär även att värdera och granska 
något, att göra en utvärdering eller att uppskatta och göra en värdering. I vår empiri kan man 
utläsa att bedömningar av barnen görs hela tiden. Någon beskriver att eftersom man ser barnet 
görs automatiskt en bedömning, men hon och flera av de övriga intervjupersonerna menar att det 
inte behöver vara negativt. Wehner-Godeé (2000) menar att bedömningarna som görs i förskolan 
inte nödvändigtvis behöver vara negativa. Snarare menar hon att de görs i syfte att utveckla barnen 
eftersom bedömningar enligt författaren är något som ständigt sker. Samtliga i vår 
empirisammanställning beskriver därmed svårigheter i uppdraget eftersom bedömning inte är 
något som ska förekomma i förskolan. Något som däremot framkommer är att merparten av de 
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intervjuade anser att det är viktigt att tänka på vad som skrivs om barnet så att det inte ska kunna 
missförstås av exempelvis vårdnadshavarna. En av de intervjuade personernas åsikt avviker dock. 
Hon menar att det som skrivs inte ska visas för föräldrarna och behöver därmed inte vara särskilt 
genomtänkt.  
 
Bjervås (2011) påtalar just vikten av att det som skrivs och sägs om barnet är väl genomtänkt. 
Vidare beskriver författaren att de bedömningar som görs, ska göras i relation till den verksamhet 
som förskollärarna bedömer att de erbjuder barnen, vilket även Wehner-Godée (2000) förespråkar. 
Vidare beskriver Bjervås (2011) att verksamheten ska granskas och bedömas utifrån en analys av 
det enskilda barnets utveckling och hon nämner pedagogisk dokumentation som ett bra verktyg 
för detta. Dock beskriver författaren likt det vår empirisammanställning visar, att det finns vissa 
svårigheter med det eftersom barnet då ses som subjekt i den pedagogiska dokumentationen och 
det är därmed omöjligt att inte göra en granskning och bedömning på individnivå. 
 
Något annat som framkommit i vår empiri är att den pedagogiska dokumentationen innefattar en 
viss maktaspekt. Två av våra intervjupersoner påtalar maktaspekten och en av dem säger; Vi sitter 
med makten och den måste man ju värna om och tänka mycket kring. Vi ser en skillnad i 
förskollärarnas medvetenhet kring makt och bedömning då vi efter att ha tagit del av samtligas 
dokumentationer kan se att dokumentationerna främst görs av de vuxna, vilket automatiskt 
tillskriver dem makt. Exempelvis berättar en av informanterna att barnen brukar ropa på 
förskollärarna när de vill att något ska dokumenteras med hjälp av kameran. Lindgren & Sparrman 
(2003) menar att pedagogisk dokumentation till stor del handlar om att betrakta och därför har den 
som betraktar viss makt. Exempelvis beskriver författarna att fotografier och filmer har blivit en så 
naturlig del av förskolans vardag, vare sig barnen vill eller ej. Svenning (2011) menar att 
förskollärarna måste bjuda in barnen i dokumentationen så att de kan säga sitt om den. Merparten 
av de intervjuade personerna berättar att det är de som förskollärare som beslutar vad som ska 
dokumenteras och därmed är barnens delaktighet i dokumentationerna inte så utvecklad. 

8. Diskussion 
Studiens syfte som är; att få en djupare förståelse av pedagogisk dokumentation genom att 
undersöka förskollärares uppfattning om den pedagogiska dokumentationens betydelse för 
barnens-, förskollärarnas- och verksamhetens utveckling ligger till grund för diskussionen. Genom 
att diskutera resultatet vill vi lyfta fram olika perspektiv på pedagogisk dokumentation och hur det 
kan ta sig uttryck. Diskussionen är upplagd på följande vis; (1) resultatdiskussion (1.1) 
pedagogisk dokumentation för barnens utveckling (1.2) pedagogisk dokumentation för 
förskollärarnas utveckling (1.3) pedagogisk dokumentation för verksamhetens utveckling (2) 
metoddiskussion (3) fortsatta forskningsfrågor.  

8.1 Resultatdiskussion 
Begreppet pedagogisk dokumentation är inget entydigt begrepp och det framkommer att det kan 
förstås på många olika sätt. Förskollärarna i vår studie framhåller vikten av att reflektera över den 
gjorda dokumentationen. De har alla gett uttryck för uppfattningen att det är först vid reflektionen 
som dokumentation blir pedagogisk. Efter att ha tagit del av tidigare forskning samt litteratur har 
vi fått uppfattningen om att barnens medverkan i dokumentationerna är ytterst viktig. Barnens 
medverkan i dokumenterandet främjar deras utveckling då det kan hjälpa dem att få se sitt eget 
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lärande. Vi tänker även att barnens medverkan bidrar till inflytande och delaktighet, vilka är några 
av strävansmålen som står att läsa i förskolans läroplan.  

8.1.1 Pedagogisk dokumentation för barnens utveckling 
Alla informanterna framhåller att det är svårt att veta om den pedagogiska dokumentationen 
främjar barns utveckling. Trots detta påtalar de att den har hjälpt dem att följa barnens intressen 
och att utmana barnen utifrån där de befinner sig. Enligt vår tolkning kan detta förstås som ett 
tecken på att den pedagogiska dokumentationen faktiskt främjar barns utveckling. Om barnen blir 
mötta där de befinner sig, stöttade där de behöver och utmanade kring deras intressen kommer 
barnen att utvecklas. Förskollärare kan förslagsvis utnyttja de verktyg som finns att tillgå på 
förskolan för att kunna utmana barnen i sin egen utvecklingszon (Bråten, 1998). 
 
Något som vi har uppmärksammat efter att ha tagit del av informanternas dokumentationer är att 
reflektionerna som gjorts hade olika fokus. Några av förskollärarnas dokumentationer fokuserade 
på samspelet och kommunikationen mellan barnen i sina dokumentationer, medan vissa 
förskollärares dokumentationer snarare fokuserade på den enskilda individens reflektioner. Vi 
förstår innebörden och meningen med båda sätten, men enligt vår mening behöver inte det ena 
utesluta det andra. Med hjälp av reflektioner som både påvisar det enskilda barnets tankar samt 
hur tankarna i en grupp kommer till uttryck menar vi att barnen å ena sidan kan få syn på sitt eget 
lärande och å andra sidan bidrar reflektionerna som görs i grupp till att barnen får möjlighet att 
lära av varandra, vilket är just grundtanken med det sociokulturella perspektivet. 
 
För att kunna följa och synliggöra barns utveckling ser vi dokumentationen som ett användbart 
redskap. Då barnen får möjlighet att se sitt lärande och vara stolta över det, menar vi att deras lust 
att lära kan främjas. Vår tanke är att genom att förskollärarna använder sig av vad barnen är 
intresserade av blir verksamheten roligare för barnen och därmed mer utvecklande. Vi anser 
således att dokumentationen kan hjälpa förskollärarna att ordna aktiviteter som använder barnens 
intressen som redskap för lärande. Ett exempel som vi vill lyfta är då förskollärarna valde att göra 
om sin affär till en bilaffär för att locka dit pojkarna. Vår tanke är att eftersom förskollärarna 
tydligt såg att pojkarna ville leka tjuvar, kunde de använt sig av det för att utmana barnen.  
 
Merparten av förskollärarna framhåller att det är de som gör reflektionerna och inte barnen. Det är 
något som förvånat oss, då vi med fördel anser att dokumentationerna kan göras tillsammans med 
barnen så att det ger barnen möjlighet att vara en del av sitt eget lärande. Om barnen inte tillåts att 
delta i dokumentationerna, får de heller ingen möjlighet att uttrycka sin åsikt om den och makten 
tillskrivs förskollärarna. En utmaning som förskollärarna står inför är således att skapa möjlighet 
för barnen att delta i dokumentationen.  
 
Dokumentation kan ses som något problematiskt, då den automatiskt bidrar till att det görs en 
granskning och bedömning av den enskilda individen (Bjervås, 2011). Enligt författaren är det 
verksamheten som ska granskas och bedömas utifrån en analys av det enskilda barnets utveckling. 
I och med det kan vi se svårigheter i uppdraget eftersom det krävs en form av bedömning av 
individen för att kunna se om verksamheten är av god kvalitet. Samtliga i vår studie framhåller att 
skillnaden mellan beskrivning och bedömning är hårfin, och merparten anser att en bedömning av 
barnet är nödvändig för att kunna se en progression. Vår förhoppning är emellertid att 
bedömningen som görs, görs i förhållande till vad verksamheten har erbjudit barnen, och inte för 
att klargöra vad det enskilda barnet kan eller inte kan.  
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I och med det menar vi i enlighet med merparten av våra informanter att det är viktigt att vara 
medveten om hur barnen beskrivs i förskolan. En av informanterna sa att eftersom dokumenten 
inte skulle visas för föräldrarna behövde de inte heller vara särskilt genomtänka. Vi förstår hennes 
tanke men enligt vår uppfattning ska alla förskolans dokument vara transparanta och tillgängliga 
för såväl barn som vårdnadshavare för att samarbetet mellan förskola och hem ska bli så givande 
som möjligt. Vår förhoppning är i enlighet med vad det står att läsa i förskolans läroplan (Lpfö 98, 
rev 2010), att förskolan kan komplettera hemmet och vise versa och vi menar att uppdraget blir 
svårt om man inte tillåter föräldrarna att se vad som beskrivs om barnen i förskolan.   
 
Samtliga i vår studie använder sig av portfoliometoden vid pedagogisk dokumentation. Två av 
förskollärarna berättade att de valt att ha portfoliepärmar framme för barnen så att barnen 
närsomhelst själva kan plocka fram dem. Vi anser att portfolion med fördel kan finnas tillgänglig 
för barnen, detta då den kan hjälpa barnen att reflektera över sitt eget lärande. Likaså ser vi det 
som en fördel om barnen även är med och producerar dokumentationerna. En av informanterna 
beskrev hur de arbetar med portfolioväggar. Idén med dessa väggar var att barnen skulle kunna 
samtala med förskollärare och barn om vad som gjorts i förskolan. Tanken med detta arbetssätt är 
att det öppnar upp för samtal och reflektion och för att det ska kunna ske är det viktigt att 
placeringen av dessa portfolioväggar är väl genomtänkt. En annan tanke som väckts hos oss är att 
om barnen inte deltar i skapandet av dokumentationerna kanske de inte ser den pedagogiska 
dokumentationen som något meningsfullt. Detta då barnen egentligen bara får en bild som 
förskollärarna skapat utifrån sitt (vuxna) perspektiv. Om barnen däremot deltagit i skapandet av 
dokumentationen skulle den kunna ha utgångspunkt i barnens perspektiv och därmed upplevas 
som mer meningsfull för barnen.  
 
Ingen av de medverkande i studien påtalade vikten av en pedagogs medverkan i barnens spontana 
reflektioner. Som resultat av denna studie har det blivit tydligt för oss att det är viktigt att en 
förskollärare finns med och kan hjälpa barnen att se sitt lärande. Alla barn är olika och det är 
förskollärarens uppgift att möta barnet där det befinner sig i sin proximala utvecklingszon 
(Vygotskij i Bråten, 1998). Utifrån vår uppfattning ger portfolion förskolläraren goda möjligheter 
att möta barnet i sin utvecklingszon då portfolion kan visa på vart barnet befinner sig i sin 
utveckling. Portfolion ägs av barnet och i den finns barnens tankar konkret samlade. I och med det 
ges barnen möjlighet att visa sina tankar och upplevelser för sina kamrater vilket även kan bidra 
till lärande, dels då de får berätta om något för sina kompisar och dels för att förskollärarna får 
upp ögonen för vad barnen funderar på. Förskolans läroplan säger att Förskolan skall sträva efter 
att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet 
att påverka sin situation (Lpfö 98, rev. 2010:11). Materialet i portfolion kan i sin tur vara ett 
redskap för barnen att använda sig av vid samtal med andra i sin omgivning. Genom konkret 
material tror vi att barnen har lättare att uttrycka sina tankar och åsikter.  

8.1.2 Pedagogisk dokumentation för förskollärarnas utveckling 
Något som tydligt framkommit i vår studie är att samtliga förskollärare anser att den pedagogiska 
dokumentationen bidrar till att de själva utvecklas i sin profession. Exempelvis berättar en av 
informanterna att det är nyttigt att titta på sig själv och sedan reflektera över varför man gjorde 
som man gjorde. En annan beskriver reflekterande pedagoger som avgörande för huruvida 
verksamheten kommer att utvecklas. Genom att förskollärarna reflekterar, ensamma men också 
tillsammans med andra, får de möjlighet att se både sina positiva och negativa sidor. Det är först 
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när man får syn på sig själv, som man kan utveckla eller förändra sitt förhållningssätt. En av 
förskollärarna beskrev film som ett bra verktyg för att få syn på sig själv. Inom den sociokulturella 
traditionen ses olika redskap som hjälpmedel för att förstå sin omvärld (Säljö, 2012). Detta är ett 
verktyg som vi gärna skulle prova på i vår framtida profession, detta då vi menar att det ger 
möjlighet att få se sitt faktiska agerande i förskolan. Tanken är att om förskollärare får se sig 
själva på ett konkret vis, finns det kanske en större möjlighet att man ser sina förmågor och brister 
och därmed utvecklar en vilja att förändra det som kan behövas.  
 
Genom ett kollegialt lärande kan förskollärare med fördel träffa andra förskollärare som befinner 
sig i liknande situationer. Dessa möten kan bidra till erfarenhetsutbyte i syfte att utveckla sig 
själva och verksamheten. Tack vare dessa möten tänker vi att förskollärarna får möjlighet att 
utbyta bland annat språkliga begrepp vilket enligt oss skulle kunna bidra till att ett 
professionsspråk utvecklas. Med hjälp av ett gemensamt språk underlättas arbetet i arbetslaget då 
det minskar risker för missförstånd, samtidigt tänker vi att det skulle kunna bidra till att 
förskoleyrkets status ökar.  
 
När det gäller förskollärarnas barnsyn är samtliga informanter eniga om att den barnsyn som 
präglar förskolan påverkar den pedagogiska dokumentationen. Dock är det endast en av 
informanterna som beskriver att de har en uttalad gemensam barnsyn på förskolan. En gemensam 
barnsyn kan bidra till att barnen får ett likvärdigt bemötande från samtliga som arbetar i 
verksamheten. Vår förhoppning är att de vuxnas barnsyn ska utgå ifrån barns perspektiv, och 
således inte se sig som vuxen som den som vet bäst. Förskollärarnas barnsyn påverkar alltså enligt 
oss hur de samtalar med barnet. Om barnet ses som kompetent eller irrationellt är avgörande för 
vilket bemötande barnet kommer att få. Vår tolkning är att om förskollärarna aktivt samtalar om 
vilken barnsyn som de vill ska prägla förskolan utvecklas en verksamhet som gynnar alla barn. 
Med hjälp av kommunikation kan vi uttrycka oss och därmed få hjälp att förstå vår omvärld vilket 
är en grundtanke i det sociokulturella perspektivet.  

8.1.3 Pedagogisk dokumentation för verksamhetens utveckling 
För att verksamheten ska kunna utvecklas påtalar samtliga informanter att det är av stor vikt att 
förskolechefen tar sitt ansvar. Enligt förskolans läroplan (Lpfö 98, rev 2010) ansvarar 
förskolechefen för att verksamheten systematiskt och kontinuerligt utvecklas. Likaså beskriver 
läroplanen vikten av att personalen i förskolan kontinuerligt ska få kompetensutveckling, så att de 
i sin profession kan utföra sina uppgifter. Förskolechefens förhållningssätt är enligt oss mycket 
viktigt för huruvida personalen får möjlighet till kompetensutveckling eller inte. Vi anser att om 
förskolechefen visar att det är bra att lära av varandra och ger sina anställda goda möjligheter till 
erfarenhetsutbyte kan det gynna verksamheterna i stort. I arbetet som förskollärare är det bra att 
fundera på hur forum för erfarenhetsutbyte kan skapas, och vi har således nu fått se ett forum som 
visat hur erfarenhetsutbyte skulle kunna ta sig uttryck.  
 
Ansvaret ligger inte endast hos förskolechefen att se till att verksamheterna utvecklas. 
Förskollärarna har enligt den reviderade läroplanen (Lpfö 98, rev 2010) ett särskilt ansvar för att 
verksamheten i sin helhet dokumenteras, följs upp och utvärderas. I vårt resultat framgår det att 
flera av informanterna anser att de tack vare den pedagogiska dokumentationen fått upp ögonen 
för exempelvis miljöns utformning. I och med det blir reflektionen avgörande för huruvida 
verksamheten utvecklas eller inte. Det är även viktigt att reflektera över vilket lärande som kan 
ske i de olika miljöerna på förskolan och ett sätt att försöka komma fram till det skulle enligt oss 
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kunna vara att inta barns perspektiv. Exempelvis skulle samtal med barnen om varför de tror att 
barnen lekt där de lekt kunde vara av nytta, för att på så sätt kunna utveckla verksamhetens 
utformning så att den tillgodoser varje barns behov.  
 
Begreppet pedagogisk dokumentation finns betonat i både läroplanens förord och de allmänna 
råden (2005) som något relevant att arbeta med. Pedagogisk dokumentation ses enligt läroplanens 
förord som ett verktyg för att synliggöra och förbättra verksamheten. Genom pedagogisk 
dokumentation kan verksamheten i förskolan synliggöras och bli ett viktigt underlag i 
diskussionen kring och bedömningen av verksamhetens kvalitet och utvecklingsbehov 
(Utbildningsdepartementet, 1998b:4). Detta är en självklar del i den pedagogiska 
dokumentationen, men enligt vår åsikt är inte förklaringen helt komplett.  Vi anser att det handlar 
om så mycket mer än att bedöma verksamhetens kvalitet och utvecklingsbehov. Visserligen är 
insynen i barnens utveckling en mycket viktig del i bedömningen av verksamhetens kvalitet, men 
vi anser ändå att det i benämningen och beskrivningen av pedagogisk dokumentation kunde finnas 
med att den finns till för barnen.  

Något annat som vi ställer oss frågande till är att det endast är i förordet till förskolans läroplan 
som vikten av pedagogisk dokumentation belyses. Förordet finns inte med i den tryckta versionen 
av läroplanen, utan finns endast att hämta på Skolverkets hemsida. Vi tror att många förskollärare 
endast använder sig av den tryckta versionen av läroplanen vid planering av verksamheten och då 
kanske den pedagogiska dokumentationen glöms bort. Detta eftersom de inte kan läsa om den 
pedagogiska dokumentationens betydelse i sin tryckta version. Genom att tydliggöra arbetet med 
pedagogisk dokumentation och lägga till det i den tryckta versionen av läroplanen, tror vi att 
metoden kommer att få större genomslagskraft i Sveriges förskolor. Framför allt menar vi att 
arbetet kommer vara mer genomtänkt med utveckling i fokus. 

I förskolan finns endast strävansmål och dessa anger i vilken riktning det pedagogiska arbetet ska 
sträva mot (Lpfö 98, rev 2010). Barnen ska inte heller, som tidigare nämnts, bedömas i förskolan 
och därför finns det en svårighet i det kontinuerliga kvalitetsarbete som förskolan ska göra. Att 
förskollärarna som intervjuats tolkar läroplanen utifrån fem förmågor är deras sätt att tolka och 
förstå dessa mål och riktlinjer. Det är med hjälp av denna verksamhetsplan som de hoppas kunna 
se om verksamheten tillgodoser varje barns behov. Med hjälp av reflektionen som görs i 
arbetslaget kan förskollärarna planera och organisera en verksamhet som de anser är utvecklande 
för alla barn. Vi tror dock att risken med detta sätt att arbeta är att man strävar efter att ”pricka av” 
vilka strävansmål som uppnåtts, vilket blir en form av bedömning av det enskilda barnets 
utveckling. Ett strävansmål har inget uppnåendekrav och det är viktigt att tänka på. Vi menar dock 
att om man är medveten om riskerna med något och ständigt reflekterar över sitt arbetssätt så 
kommer verksamheten att utvecklas mycket. 

8.2 Metoddiskussion 
Vårt empiriska material grundar sig i intervjuer. Samtliga informanter hade med sig exempel på 
pedagogiska dokumentationer som vi fick ta del av för att vi skulle få se konkreta exempel på 
deras dokumentationer. Genom att både samtala med förskollärare och få möjlighet att titta på 
deras dokumentationer har vi fått en djupare bild av hur förskollärarna uppfattar pedagogisk 
dokumentation. Från början var vår förhoppning att även medverka då förskollärarna gjorde 
dokumentationerna men vi insåg ganska snabbt att vi inte kunde hitta tid till det. Vi är dock 
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medvetna om att ett annat resultat kunde framkommit om vi valt att även medverka då 
dokumentationerna gjordes.  
 
Fem förskollärare erbjöd sig på vår förfrågan att delta i våra intervjuer. Detta var vi mycket nöjda 
med då vi anser att resultatet hade kunnat bli annorlunda om förskolechefen hade valt ut 
informanter. Detta på grund av att då kunde hon valt ut personer som hon visste skulle tala väl om 
förskolans arbete med pedagogisk dokumentation. Ytterligare något som kan ha påverkat vårt 
resultat är samtalsstrukturen som skickades ut i förväg. Eftersom vi valt att ta hänsyn till 
Vetenskapsrådets etiska aspekter och Informationskravet var det emellertid vår skyldighet att 
informera de berörda om vårt forskningsområde. Vår uppfattning är således att de intervjuade 
personerna har givit oss en bild av hur det brukar gå till vid utformandet av pedagogisk 
dokumentation.  
 
De förskollärare som deltagit kommer från fyra olika förskolor och arbetar med barn i olika åldrar. 
Detta anser vi givit en bra bild av hur pedagogisk dokumentation kan förstås och ta sig uttryck. 
Vår intention från början var att intervjua ytterligare minst två personer från en annan kommun, 
för att vi skulle få en djupare förståelse. Efter kontakt med kommunen fick vi namn på en ansvarig 
förskolechef som vi kontaktade. Vid första kontakten fick vi positiv respons, men när vi sedan 
skulle boka tid för intervjuer visade det sig att de inte längre kunde ställa upp till följd av sjukdom. 
Hade vi fått fler intervjuer är vi medvetna om att vi hade kunnat få ett annorlunda resultat men då 
tiden rann ifrån oss var vi tvungna att frångå den önskan.  
 
Något som vi kunde genomfört på ett annat sätt, var att påtala vikten av att intervjuerna skulle 
hållas i en lugn och ostörd miljö då intervjuerna bokades. Merparten av intervjuerna genomfördes 
dock i ostörda miljöer, men vi anser att vi trots det borde ha påpekat vikten av att intervjuerna 
skulle hållas i ostörda miljöer redan i förväg. Bryman (2002) menar att informanten ska kunna 
vara säker på att det som sägs inte hörs av någon annan. Vi menar att om vi i förväg påpekat detta 
skulle förskollärarna kunnat planera var vi skulle hålla till, och därmed inte heller behöva oroa sig 
över att någon skulle kunna höra vårt samtal.  
 
Intervjuerna som gjorts har varit kvalitativa. Vi valde att ha intervjuer med öppna frågor, vilket 
gav informanterna möjlighet att berätta det som de anser är relevant. Om vi hade valt att ställa mer 
slutna frågor anser vi att mycket av det förskollärarna ville berätta kunde hade fallit bort och vi är 
därför nöjda med vårt val av intervjuer. Patel & Davidsson (1991) beskriver att författarens 
erfarenheter och det teoretiska ramverk som valts för studien påverkar tolkningen av resultatet. I 
och med det är vi nöjda över att vi båda har medverkat vid intervjuerna, samt spelat in dem. Att vi 
varit två som genomfört studien har givit oss möjlighet att båda tolka förskollärarnas svar och 
tillsammans reflektera över vad som sagts.   

8.3 Fortsatta forskningsfrågor 
Som vi nämnde inledningsvis finns det en hel del forskning gällande pedagogisk dokumentation. 
Något som vi dock inte kunnat finna så mycket forskning kring är hur den pedagogiska 
dokumentationen främjar barns utveckling. Detta är något som samtliga i vår studie påtalat som 
mycket svårt. 
 
Det vore intressant att fördjupa frågan om barns utveckling i förhållande till den pedagogiska 
dokumentationen. Förslagsvis kan longitudinella studier göras och följa några förskolors arbete 
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med den pedagogiska dokumentationen under några år, för att på så sätt få se hur den pedagogiska 
dokumentationen påverkar barns utveckling. Intressant vore att följa förskolor från olika 
förskoleområden för att på så sätt få en så djup förståelse som möjligt. Med det som bakgrund är 
det följande forskningsfrågor som vi skulle välja att fördjupa oss mer i; 
 

• Främjar arbetet med den pedagogiska dokumentationen barns utveckling? 
 

• Hur kan man med hjälp av den pedagogiska dokumentationen visa på barns utveckling? 
 

• Hur kan barnen få inflytande över sitt eget lärande? 
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9. Slutord 
Vi har i vår studie kommit fram till att förskollärare ser olika på begreppet pedagogisk 
dokumentation och de har olika uppfattning om hur pedagogisk dokumentation utvecklar barn-, 
förskollärare- och verksamheten. Vår studie kan bidra med en ökad förståelse för hur pedagogisk 
dokumentation kan användas i förskolan. Vi har fått en bild av hur förskollärarna uppfattar att 
arbetet med pedagogisk dokumentation ser ut, på de tre plan vi i syftet beskrivit. Genom 
intervjuerna som gjorts och analysen av dem kan vi konstatera att pedagogisk dokumentation är ett 
ämne som engagerar förskollärare i förskolan, samt att det finns många olika sätt den kan ta sig 
uttryck.  
 
Något som förvånat oss är att arbetet med pedagogisk dokumentation kan se så olika ut på fyra 
förskolor. Vår tanke innan intervjuerna gjordes var att samtliga förskolor skulle arbeta ungefär 
likvärdigt och ha samma ambition med den pedagogiska dokumentationen. Vårt resultat visar 
emellertid att alla fem informanter som ingår i samma pedagogiska råd och som haft samma 
möjligheter till kompetensutveckling har relativt olika uppfattning om vad pedagogisk 
dokumentation är och hur det kan ta sig uttryck. Det gör att vi förstår svårigheten i uppdraget och 
vi kan se att det kan få konsekvenser för oss i vårt framtida yrke då vi kan komma att möta andra 
förskollärare som inte uppfattar pedagogisk dokumentation likadant som oss själva.  
 
Vår förhoppning är således att denna studie kan ses som en tillgång i arbetet i förskolan och att vi 
kan bidra till att förskollärare i ett arbetslag kan utveckla en gemensam förståelse för vad 
pedagogisk dokumentation faktiskt innebär och hur det kan ta sig uttryck.  
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Bilaga A- Intervjuguide 
 
Inledande frågor angående särskild satsning på pedagogisk dokumentation 

• Vill du börja med att berätta vem du är och hur länge du har arbetat här? 
• Vi vet att ni nyligen gjort en satsning på pedagogisk dokumentation, kan du berätta om den 

satsningen? 
• Vad var det som fick er att göra denna satsning? 
• Vad har haft betydelse för ert införande av pedagogisk dokumentation? 

 
Dokumentation/Pedagogisk dokumentation  

• Vill du berätta för mig vad pedagogisk dokumentation innebär för dig? 
• Vilken skillnad ser du mellan dokumentation och pedagogisk dokumentation? 
• Hur är er pedagogiska dokumentation utformad? 
• Har ni någon mall som utgångspunkt vid er pedagogiska dokumentation? 
• För vem görs den pedagogiska dokumentationen? 
• Har ni fått någon feedback från vårdnadshavarna? 

Pedagogisk dokumentations betydelse för barns utveckling 
• På vilket vis anser du att den pedagogiska dokumentationen främjar barns utveckling? 
• Hur har ert arbetssätt för barns utveckling förändrats efter att ni särskilt valt att satsa på 

pedagogisk dokumentation? 
• Vill du berätta hur ni gör så att den pedagogiska dokumentationen inte blir ett underlag för 

bedömning av barnet? 
• Hur ser du på barns delaktighet i den pedagogiska dokumentationen? 
• Görs den pedagogiska dokumentationen likvärdigt med alla barn? 

 
Pedagogisk dokumentations betydelse för verksamhetens utveckling 

• På vilket vis anser du att den pedagogiska dokumentationen hjälper er att utveckla 
verksamheten? 

• Hur har verksamheten förändrats sedan ni valt att särskilt satsa på pedagogisk 
dokumentation? Ser du skillnader mot hur det var tidigare? 

• Är den pedagogiska dokumentationen en del av er vardag på förskolan och hur arbetar ni 
för att få den att bli det? 

• Hur används läroplanen i arbetet med den pedagogiska dokumentationen? 
 
Pedagogisk dokumentations betydelse för personalens utveckling 

• Hur har ert nya arbetssätt utvecklat/påverkat er som personal? 
• Har det haft någon betydelse för din egen utveckling? 
• Hur gör ni för att all personal ska bli delaktig i den pedagogiska dokumentationen? 
• Delar ni på arbetsuppgifterna med dokumentationen eller gör alla samma sak? 
• Anser du att förskollärarnas barnsyn påverkar den pedagogiska dokumentationen? 
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Övrigt 
• Vilka möjligheter/hinder ser du med arbetet med den pedagogiska dokumentationen i 

förskolan? 
• Anser du att ert arbete med den pedagogiska dokumentationen bör utvecklas? 
• Finns det något som vi inte tagit upp som du anser bör nämnas i vårt arbete? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   48 

Bilaga B - Samtalsstruktur 
 

 
Tack för att ni vill medverka i vår studie angående pedagogisk dokumentation i förskolan. Här 

kommer en guide så att ni i förväg kan se vad samtalet ungefär kommer att handla om. 
Vid några frågor är ni välkomna att kontakta oss; 

 
Erika Femzén 0720-095**2 

Sofia Gerrevall 0735-218**2 
 

 
Samtalets upplägg 

 
• Er särskilda satsning på pedagogisk dokumentation 

 
• Skillnad mellan dokumentation och pedagogisk dokumentation 

 
• Pedagogisk dokumentations betydelse för barns utveckling 

 
• Pedagogisk dokumentations betydelse för verksamhetens utveckling 

 
• Pedagogisk dokumentations betydelse för personalens utveckling 

 
• Övriga råd och kommentarer 

 
 

Övrig information: Samtalen kommer att spelas in för att underlätta skrivandet för oss. Självklart 
tar vi del av vetenskapsrådets etiska principer. 

 
 

 
Vi ser jättemycket fram emot att få samtala med er! 

 
Hälsningar 

Erika och Sofia  
 

 
 
 
 
 

 
 


