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ABSTRAKT 
I ett postmodernt granskningssamhälle där fokus ligger på utvärdering både för den 

enskilde individens och för den offentliga marknadens skull, är det betydelsefullt att 

pedagoger funderar över hur och varför de använder utvärderingsmetoder. Redan i 

förskolan blir barnet ett objekt för granskning. I dessa sammanhang spelar pedagogens 

egen grundsyn och tankar om hur barn lär sig och utvecklas bäst stor roll.  

Syftet var att undersöka hur pedagoger använder sig av pedagogisk dokumentation som 

utvärderingsverktyg i förskolan. Studien utgick ifrån följande frågeställning: Vad är 

pedagogisk dokumentation? Varför väljer pedagogerna att använda pedagogisk 

dokumentation som utvärderingsverktyg i förskolan? Hur väljer pedagogerna att 

använda den upprättade pedagogiska dokumentationen? Hur tänker pedagogerna kring 

möjligheten att utveckla verksamheten med hjälp av den pedagogiska dokumentationen? 

För att synliggöra pedagogers tankar om pedagogisk dokumentation som 

utvärderingsverktyg i förskolan vilar studien på en kvalitativ enkätundersökning för 

insamlingen av empiri.  

Vid bearbetningen av resultatet framgick det att alla de pedagoger som valt att delta i 

undersökningen använder sig av pedagogisk dokumentation som utvärderingsverktyg i 

förskolan. Studiens resultat visar att pedagogerna intagit ett postmodernt sätt att arbeta 

med pedagogisk dokumentation som ett hjälpmedel för att utvärdera och utveckla 

verksamheten, men också som ett bra underlag vid utvecklingssamtal. Diskussionen 

visar sedan på slutsatser som att pedagogens grundsyn speglar hur pedagogisk 

dokumentation används som utvärderingsverktyg förskolans verksamhet.      

 

Nyckelord: Pedagogisk dokumentation, Förskola, Preeschool, Documention. 
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1 INTRODUKTION 
Idag riktas stor koncentration mot den enskilde individens kunskaper och utveckling. 

På grund av det krävs ett gemensamt engagemang hos lärarna kring frågorna vad, hur 

och varför – vad är det för kunskaper som ska bedömas? Hur ska vi gå till väga? 

Varför gör vi det? Redan under ett barns första utvecklingsfas blir det ämne för 

granskning. Barnet börjar redan då jämföras med jämnåriga i relation till hur 

samhället anser att ett barn bör vara, vilka kunskaper det har och i vilket 

utvecklingsstadium det befinner sig.  

I den reviderade läroplanen för förskolan är pedagogisk dokumentation något som 

förespråkas (skolverket, 2010), då ett processinriktat lärande framhålls för att 

synliggöra barnets kunskapstillägnande och utveckling. Jag har tidigare under min 

utbildning läst Reggio Emilia där pedagogisk dokumentation anses vara det mest 

framträdande sättet att synliggöra barns lärande, men synen på vad en pedagogisk 

dokumentation är går isär. Det finns alltså vissa skillnader och tankar kring vad som 

anses vara pedagogisk dokumentation och vad som inte är det. Detta har jag sett prov 

på under min verksamhetsförlagda utbildning. 

Jag har upplevt att en del pedagoger anser att en portfolio eller några bilder med text 

till synligt upphängda i verksamheten är en pedagogisk dokumentation. Andra menar 

att det är något mer, t.ex. ett lärtillfälle som innehåller reflektioner där man kan se att 

det har skett en utveckling samt att man ser en möjlighet att arbeta vidare med det 

som blir synligt genom dokumentationen. Under mina tidigare verksamhetsförlagda 

utbildningar har det framgått tydligt att tolkning av innebörden med pedagogisk 

dokumentation är olika beroende på pedagogen och verksamheten. Arbetet med 

pedagogisk dokumentation väcker därför många tankar hos mig, därför har mitt 

intresse för pedagogisk dokumentation utvecklats och jag vill gå djupare in på vad 

det innebär att använda sig av pedagogisk dokumentation i förskolan. 

För att få en större förståelse och kunskap kring användandet av pedagogisk 

dokumentation i förskolan anser jag att det behövs mer forskning om hur 

pedagogerna själva upplever och tänker kring arbetet med pedagogisk 

dokumentation. Detta examensarbete kommer därför att belysa pedagogers 

upplevelser kring arbetet med pedagogisk dokumentation i förskolan kopplat till 

tidigare forskning.  



4 

 

2 BAKGRUND 
Föreliggande avsnitt kommer att presentera bakgrund och tidigare forskning som är 

relevant för studien. Det är ämnat att ge läsaren en uppfattning om hur och varför 

pedagogisk dokumentation används i förskolor i dagens samhälle. Utifrån tidigare 

forskning redovisas vilka positiva och negativa konsekvenser pedagogerna i 

förskolan upplever att arbete med pedagogisk dokumentation kan ha till följd. 

Bakgrundskapitlet ger en redogörelse av en politisk vinkel på pedagogisk 

dokumentation då framväxten av läroplanen för förskolan tillkommit som ett sätt för 

staten att kontrollera även förskolans utveckling genom olika bedömningspraktiker. 

 

2.1 En skola under ständig förändring 

Nordin - Hultman (2004) talar om två kunskapssyner som ger konsekvenser för 

barnets utveckling och lärande, dessa två kallar hon för modernismen och 

postmodernismen. Det modernistiska synsättet menar hon vilar på en kunskaps- och 

individsyn som har sin grund i att barnet är ett objekt där dess brister främst relateras 

till individen och att sammahanget hamnar åt sidan. Författaren förklarar sedan det 

postmodernistiska synsättet som konstruktionistiskt, där sammanhanget utgör en 

viktig roll och får större betydelse för barnets kunskapsskapande (a.a.). Hargreaves 

(1998) beskriver sin teori om det postmoderna samhällets utveckling. Han menar att 

det är ett samhälle i ständig förändring och där förändringen som sker snabbt är 

komprimerad och osäker. Det är en förändringsprocess där kunskaperna hela tiden 

förändras, vilket gör att det inte finns några egentliga sanningar och att detta i stor 

grad påverkat lärarens syn på barns utveckling och lärande (a.a.).  

Andersson (2011) understryker detta då det genom det nya postmoderna samhällets 

utveckling också har skett en förändring där skolan bytt fokus från att vara regelstyrd 

till mål- och resultatstyrd. Med det tillkom också ett krav på lärarna där med hjälp av 

olika utvärderingsmetoder ska informera kring verksamhetens resultat och 

uppnåendemål.  

Vidare belyser Johansson och Pramling Samuelsson (2003) den centrala frågan och 

utmaningen som den verksamma läraren har huruvida konflikten mellan ett barns 

specifika utveckling och samhällsuppdraget att alla barn ska utveckla olika 

färdigheter och kunskaper under sin tid i förskolan. De menar att även här handlar 

det om vilken kunskapssyn man har som verksam lärare men att det också handlar 

om vad det står i den nya reviderade läroplanen. Där framstår barnet som en 

medskapare i lärprocessen där samspel med andra står i centrum. Läroplanen 

framhåller också värdet i det sociala och kulturella sammanhanget (a.a.). Nordin – 

Hultman (2004) påpekar att bedömningen av barn har blivit mer genomgripande i 

dagens postmoderna samhälle och samtalen kring barnens utveckling är mer 

komplexa (a.a.). Vallberg Roth (2010) hävdar att begreppet bedömning inte är ett 

tydligt begrepp. Det infattar en mängd olika tolkningar av vad det innebär att bedöma 

någon. Författaren menar att det kan innebära allt från att värdera eller granska något 

till att ge omdöme eller sätta betyg.  
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Lindgren (2008) beskriver att dokumentation och utvärdering i dagens postmoderna 

granskningssamhälle blivit en stor del av lärarens arbete. Olika utvärderingsmetoder 

har blivit vanliga för att den offentliga sektorn ska kunna visa upp resultat och för att 

man ska kunna utvärdera, kontrollera och styra sin verksamhet efter de mål man 

enligt läroplanerna har att uppnå eller sträva mot. Kvalitetsarbete i förskolan kan 

stödjas av att man som pedagog använder sig av dokumentationer på olika sätt (a.a.). 

Pramling Samuelsson (2010) belyser vikten av att som lärare göra sig medveten om 

varför man använder sig av olika kartläggnings - och bedömningsmaterial. 

Författaren framhåller även betydelsen av att det är verksamheten i förskolan som 

skall utvecklas för att kunna erbjuda varje enskilt barn en verksamhet som gynnar 

lärande och utveckling. 

 

2.2 Vad säger läroplanen om dokumentation i 
förskolan? 

Vallberg Roth (2010) påpekar att det finns tydliga riktlinjer för vad det är som ska 

bedömas i förskolan och att dessa riktlinjer inte innefattar någon form av bedömning 

på det enskilda barnet, betyg och omdömen av det enskilda barnet ska inte heller 

finnas (a.a.). Förskolans läroplan bygger på att det inte är barnens enskilda förmågor 

som ska bedömas utan att det är verksamhetens kvalitet och utvecklingsbehov 

(Vallberg Roth, 2009). I läroplanen för förskolan (skolverket, 2010) står det tydligt 

att det enbart finns mål för verksamheten att sträva mot. Det är den pedagogiska 

verksamheten som ska dokumenteras, utvärderas och bedömas (a.a.). Johansson 

(2003) hävdar då att det handlar om att ta tillvara barns levnadsvillkor och vad dessa 

innebär för barns erfarenheter. Det handlar också om att närma sig och försöka förstå 

barns intentioner och meningsuttryck.  

I läroplanen (skolverket, 2010) står det att det är kvalitén på förskolan som 

kontinuerligt och systematiskt ska dokumenteras, följas upp och utvärderas för att 

sedan vidareutvecklas. För att detta ska ske och även för att skapa goda villkor för 

lärande behöver även barns utveckling och lärande dokumenteras, följas upp och 

analyseras. För att läraren ska kunna ge stöd och utmana varje enskilt barn behövs 

kunskap om varje barns erfarenheter, kunnande och delaktighet. Det behövs också 

kunskap om att barns utforskande och engagemang tas till vara på i verksamheten, 

samt kunskap om när de upplever verksamheten som mest intressant, rolig och 

meningsfull (a.a.). De mål som är formulerade anger inriktningen på förskolans 

arbete och är endast formulerade som mål för verksamheten. För att kunna utvärdera 

och utveckla verksamheten är det dock viktigt att lärarna observerar och 

dokumenterar barnens utveckling i förhållande till de strävansmål som står i 

läroplanen. Genom observationerna kan sedan lärarna få kunskap om i vilka 

situationer barnen visar intresse och motivation för en vidare utveckling av sitt 

lärande. (Kvalitetsgranskning rapport 2011:10) 

Syftet med utvärdering är att få kunskap om hur förskolans kvalitet, dvs. 

verksamhetens organisation, innehåll och genomförande kan utvecklas så att varje 

barn ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande. […] All form av 

utvärdering ska utgå från ett tydligt barnperspektiv. Barn och föräldrar ska vara 

delaktiga i utvärdering och deras röster ska lyftas fram. 

 

(skolverket, 2010, s. 14) 
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Pedagogisk dokumentation nämns i förskolans läroplan som ett viktigt verktyg för att 

kunna granska, utvärdera och synliggöra den egna 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, 1998, s.4) 

 

2.3 Pedagogisk dokumentation 

Arbete med dokumentation i förskolan är inget nytt, men det har förändrats en hel 

del över tid. Att observera för att göra dokumentationer består av en mängd olika 

alternativ och former. Att dokumentera innebär att man skapar mening och innebörd 

med hjälp av olika dokumentationsverktyg, dokumentationen görs om barn och 

förskolans verksamhet. (Alnervik, 2013) Lenz Taguchi (2000) framhåller dock i sin 

avhandling att arbetet med dokumentation under 1900-talet har gjort uppsving och 

det var då observation fick ett ansikte. Författaren menar också att det idag 

observeras och dokumentaras mer än någonsin inom svenska förskolor. Alnervik 

(2013) understryker detta då hon menar att i samband med att förskolans läroplan 

(Skolverket, 2010) reviderades och kapitlet uppföljning och utvärdering tillkom 

ökade också kraven och förhoppningarna på pedagogerna vad det gäller 

dokumentation. Det innebär att dokumentationsarbete står högt upp på dagordningen 

för pedagogerna. Pedagogisk dokumentation har därför blivit ett populärt 

dokumentationsverktyg idag (a.a.). 

Pedagogisk dokumentation har sitt ursprung i de kommunala förskolorna i Reggio 

Emilia, den nord italienskastaden, där dokumentationens främsta uppgift är att 

synliggöra barnen som rika, kompetenta och aktiva i sin kunskapsutveckling. 

Meningen är också att dokumentationen ska fungera som utgångspunkt för barns 

fortsatta utforskande och kunskapssökande där lärprocessen står i fokus. I Reggio 

Emilia grundar sig den pedagogiska filosofin på övertygelsen om att den kunskap 

som barn kan ge vuxna är minst lika viktigt som den kunskap vuxna ger barn (Lenz 

Taguchi, 1997).  

Bowne, Cutler, DeBates, Gilkerson och Stremmel (2010) talar då om det 

sociokulturella perspektivet, där lärandet ses som en social process där kunskap 

skapas i ett socialt och kulturellt sammanhang. Det innebär också att man måste 

ifrågasätta sitt eget och/eller andras sätt att tänka. Författarna förknippar det 

sociokulturella perspektivet med Reggioinspirerad pedagogik där fokus b.la. ligger 

på kritiskt och reflekterande tänkande mot vad vi gör samt varför vi gör det, detta 

sker genom samtal och reflektion med andra - pedagoger, barn och/eller föräldrar 

(a.a.). För att främja det sociokulturella lärandet är det enligt Vygotsijs teori viktigt 

att lärarna diskuterar tillsammans och även att de uppmuntrar och låter barnen vara 

agenter. Lärarna ska låta barnen vara med och påverka verksamhetens innehåll 

(Hundeide, 2006).  

Vidare menar Lenz Taguchi (2000) att pedagogisk dokumentation är ett arbetssätt 

inspirerat från Reggio Emilia där man med hjälp av observation och dokumentation 

synliggör barnens lärprocess i lek och lärande, för att sedan diskutera och fatta beslut 
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inom arbetslaget om vilka förutsättningar och utmaningar barnen kan erbjudas för att 

utvecklas (a.a.). Pedagogisk dokumentation kan användas som utgångspunkt för att 

skapa diskussion och reflektion i arbetslaget, det kan också användas som underlag 

för utvärdering, fortbildning och utveckling (Alnervik, 2013). 

 

2.3.1 Pedagogisk dokumentation som utvärderingsverktyg 
Skolverket (2012) har skrivit ett stödmaterial för lärare vad det gäller pedagogisk 

dokumentation som ett verktyg för uppföljning, utvärdering och utveckling i 

förskolan. I detta material beskrivs pedagogiskt dokumentation som ett av många 

exempel på hur lärare kan synliggöra lärprocesserna i verksamheten, i enlighet med 

förskolans läroplan. Tanken är sedan att dokumentationen blir underlag för att till 

exempel bedöma verksamhetens kvalitet.  

Vidare hänvisar Bjervås (2011) till skollagen (2010:800) som lyfter fram pedagogisk 

dokumentation som ett verktyg för utvärdering av verksamheten. Det är ett verktyg 

som pedagogerna kan använda sig av även för att följa barns utveckling och för att 

göra barns lärprocesser synliga (a.a.). Lenz Taguchi (2000) menar att pedagogisk 

dokumentation är ett arbetssätt inspirerat från Reggio Emilia där man med hjälp av 

observation och dokumentation synliggör barnens lärprocess i lek och lärande, för att 

sedan diskutera och fatta beslut inom arbetslaget om vilka förutsättningar och 

utmaningar barnen kan erbjudas för att utvecklas.  

Pedagogisk dokumentation kan ses som ett arbetsverktyg för att skapa en tydlig bild 

av barnen i förhållande till verksamheten men också för att utvärdera 

sammanhangets och miljöns betydelse för barnens utveckling och lärande genom lek 

och samarbete. Pedagogisk dokumentation är ett arbetsverktyg som bygger på 

reflektion och ett samarbete mellan pedagogerna för att granska och utveckla den 

egna praktiken. För att kunna ganska och utveckla praktiken krävs det att 

dokumentationen blir en naturlig och integrerad del av det dagliga arbetet i 

verksamheten. Det förutsätter en arbetskultur där samarbete, reflektion och 

kommunikation står i centrum och där viljan att ganska sina egna handlingar finns. 

(Skolverket, 2012) 

I sin studie har Bjervås (2011) undersökt hur lärare talar om barn med utgångspunkt 

från pedagogiska dokumentationer. Hon fann två framträdande resonemang i talet 

om de dokumenterade barnen som samspelade med varandra, barnet som position 

och barnet som person. Barnet som person innebar att lärarna placerade egenskaper 

hos barnet medan barnet som position innefattade de relationer och sammanhang 

som barnet blev satt i. Elfström (2013) betonar att man genom pedagogisk 

dokumentation utgår ifrån barngruppens men även det enskilda barnets intentioner, 

tankar, erfarenheter och kunskapar när man planerar och genomför verksamheten 

(a.a.). Barnen är också delaktiga i arbetet med att dokumentera och resonera kring 

dokumentationen. Pedagogerna använder sig sedan av barnens frågor och 

resonemang kring dokumentationen för att gå vidare. Diskussionerna och 

reflektionerna tillsammans med verksamhetens alla deltagare är avgörande för att 

arbetet med pedagogisk dokumentation ska kunna bidra till en utveckling av 

verksamheten. (Project Zero & Reggio Children, 2006) 

Elfström (2013) fortsätter, med stöd från förskolans läroplan, att pedagogerna ska 

vägleda och ta tillvara barnens tankar och intentioner. ”De behov och intressen som 

barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av 
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miljön och planeringen av verksamheten.” (skolverket, 2010, s. 12) Elfström menar 

att med hjälp av olika uttrycksformer ska barnen tillsammans eller enskilt få skapa 

och samtala kring innehållet, vilket ska främja deras utveckling. Detta förutsätter att 

pedagogerna har ett förhållningsätt som följer barnens egna strategier och att man 

använder dokumentations- och uppföljningsformer som tillåts i reflektionen kring de 

pedagogiska processerna.  

Lindgren och Sparrman (2003) menar att det innebär att vardagen dokumenteras för 

att ge barn och pedagoger en möjlighet att samtala och reflektera över hur de agerar i 

olika situationer. Författarna menar vidare att dokumentationen bidrar till att göra 

varje barns röst hörd och synliggör vad barn och lärare gör i verksamheten(a.a.). 

Elfström (2013) hävdar att Reggio Emilia har byggt upp en reflekterande kultur som 

fordrar att pedagogerna dokumenterar situationer och lärtillfällen i form av konkret 

material såsom foton, barns teckningar, filmer m.m. för att sedan använda det som 

reflektionsunderlag (a.a.) De fotografier, anteckningar och annat material som 

samlats in under dokumentationen används som underlag för reflektion i arbetslaget 

eller tillsammans med barnen. Materialet blir tydligt och det finns möjlighet för 

barnen att känna och ta på det. På det här viset blir tankar, idéer och även tolkningar 

materiella och konkreta både för barn och personal. (Project Zero & Reggio 

Children, 2006) Elfström (2013) påpekar att den pedagogiska dokumentationen 

beskrivs som ett verktyg för att följa de pedagogiska processerna och barns lärande. 

Med hjälp av pedagogisk dokumentation menar Lenz Taguchi (1997) att man som 

pedagog kan bli en aktiv deltagare av utveckling och omstrukturering av 

verksamheten man arbetar i. Författaren menar att det bland annat handlar om att 

man som pedagog tar makten över sitt arbetssätt och sin praktik (a.a.). Genom arbetet 

med pedagogisk dokumentation synliggörs både barns och vuxnas pågående lärande 

(Project Zero & Reggio Children, 2006; Lindgren & Sparrman, 2003) 

Buldu (2010) har gjort en studie kring hur lärare arbetar med pedagogisk 

dokumentation i förskolan. Författaren fann i sin studie att pedagogisk 

dokumentation inte bara används som underlag till utvärdering av verksamheten. 

Pedagogerna i studien hävdar också att de använder dokumentationen som en 

utvärderingsmodell för att se vad barnen lärt sig och hur de lärt sig. Pedagogerna 

använde bland annat den pedagogiska dokumentationen som ett hjälpmedel för att ta 

reda på hur de skulle möta och utmana varje enskilt barns kunskaper. Med andra ord 

så användes den pedagogiska dokumentationen som ett reflektionsverktyg över sitt 

eget förhållningssätt som pedagog för att sedan utveckla sin pedagogiska roll (a.a.). 

Lenz Taguchi (2000) framhåller i sin avhandling att arbetet med pedagogisk 

dokumentation kräver planering och organisering för att dokumentera och utmana 

barns lärande. Det handlar om att man som pedagog ska ta barnens förståelse och 

föreställningsvärldar i utgångspunkt.  

Dokumentationen används ofta för att ge föräldrarna möjlighet att följa barnen 

och deras utveckling, men också för att ge barnen möjlighet att gå tillbaka och 

minnas vad de gjort och upplevt under sin tid i förskolan. 

 

(Skolverket, 2004, s. 84) 
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2.3.2 Brister med pedagogisk dokumentation 
Lindgren och Sparrman (2003) belyser olika faktorer med dokumentationen, både 

fördelar och nackdelar. Författarna pratar om att en fördel med dokumentation är att 

både barns och lärares förhållningssätt gentemot verksamheten synliggörs men de 

belyser också faror detta. De menar att den som observerar och dokumenterar har ett 

övertag över den som betraktas och i förskolans värld handlar det då om att lärarna 

har ett övertag över barnen. 

I Kvalitetsgranskningsrapporten 2011:10 framkommer tydligt pedagogerna rädsla 

kring dokumentation då det lyder en stor osäkerhet kring vad det är som ska 

dokumenteras och hur man ska följa upp varje enskilt barns utvekling och förändrade 

kunnande (a.a.). Johansson (2003) understryker detta då hon i sin artikel hävdar att 

det är svårt som pedagog att fånga och förstå barns perspektiv. Författaren hävdar att 

möjligheten till att förstå barns perspektiv i grund och botten handlar om ens eget 

perspektiv och syn på det som hänt, hon påpekar också att det handlar om all form av 

observation. Det spelar ingen roll om man är forskare eller pedagog.  

I Kvalitetsgranskningsrapporten 2011:10 framkommer också att pedagogerna på 

vissa förskolor är så rädda för att dokumentationen kommer att framstår som 

betygsliknande bedömningar att de helt enkelt lagt pennan åt sidan och utesluter 

dokumentationen, vilket i slutändan leder till att det blir svårt för lärarna att utvärdera 

och vidareutveckla verksamheten.  

Att arbeta med pedagogisk dokumentation kan uppfattas som mycket rationellt, med 

sin schemalagda tid för reflektion, möten med andra pedagoger samt återkommande 

utställningar av barnens arbete och verk. Arbetet med pedagogisk dokumentation kan 

på så vis uppfattas som vilken rationell pedagogisk metod som helst. (Lenz Taguchi, 

2000) 
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3 SYFTE 
Redan i förskolan blir barnet ett objekt för granskning. Därför är det viktigt att 

pedagogerna funderar kring hur och varför de använder utvärderingsmetoder. Det är 

samtidigt viktigt att tilläga att pedagogerna egen grundsyn och tankar om hur barn lär 

sig och utvecklas bäst, spelar en stor roll. Syftet med denna undersökning är att 

erhålla och delgiva kunskap om hur pedagoger på fältet tänker kring och arbetar med 

pedagogisk dokumentation i förskolan idag. 

 

Frågeställningarna är: 

 Vad är pedagogisk dokumentation?  

 Varför väljer pedagogerna att använda pedagogisk dokumentation som 

utvärderingsverktyg i förskolan? 

 Hur väljer pedagogerna att använda den upprättade pedagogisk 

dokumentationen? 

 Hur tänker pedagogerna kring möjligheten att utveckla verksamheten med 

hjälp av den pedagogiska dokumentationen?  
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4 METOD 
I följande avsnitt redovisas studiens metodval och undersökningsinstrument under, 

men också studiens urval och genomförande. Hur databearbetningen genomförts 

behandlas också i detta avsnitt samt vilka infallsvinklar som har haft betydelse för 

denna studies resultat. Respondenterna i undersökningen är både förskollärare och 

barnskötare men kommer för studiens läsvänlighet att benämnas vid begreppet 

pedagoger fortsättningsvis. 

4.1 Metodval 

För studien valdes en kvalitativ forskningsmetod då syftet med undersökningen var 

att synliggöra, jämföra och hitta mönster i pedagogernas tankar kring arbete med 

pedagogisk dokumentation i förskolan. En kvalitativ undersökning grundas på 

beskrivning av uppfattningar, genom att tolka och förstå innebörden av subjektiva 

upplevelser (Patel och Davidsson, 2003; Trost, 2012). Patel och Davidsson (2003) 

menar att den kvalitativa bearbetningen mestadels består av en text med citat från 

t.ex. en enkätundersökning varvat med egna kommentarer och tolkningar (a.a.) Målet 

med undersökningen är mer inriktad på förståelse istället för på förklaring. 

 

4.2 Undersökningsinstrument 

För att samla empiri till studien användes enkäter (se bilaga) som 

undersökningsinstrument. Patel och Davidsson (2003) beskriver att det finns olika 

grader av strukturering på frågor man väljer att använda i sin undersökning. De 

framhåller också att frågor av mer öppen och lågt strukturerad karaktär bjuder in den 

svarande till mer utförliga och fullständiga svar (a.a.). Frågor med lågt strukturerad 

karaktär valdes därför i föreliggande undersökning, de formulerades av så öppen 

karaktär som möjligt för att ge respondenterna en chans till fri tolkning med 

förhoppningen att frågorna inte skulle bli för styrda eller begränsade, då utförliga 

svar var något som eftersöktes i studien 

 

4.3 Urval 

Det gjordes ett strategiskt urval av respondenter för studiens undersökning. Detta för 

att öka möjligheten att få en mer jämlik variation av svar från de pedagoger som 

arbetade respektive inte arbetade med pedagogisk dokumentation. 

Av 12 tillfrågade pedagoger valde 10 av dessa att delta i studien. Pedagogerna 

arbetade på 2 olika förskolor i samma kommun. Samtliga pedagoger på de två 

förskolorna använder pedagogisk dokumentation. Trost (2012) talar om ett 

bekvämlighetsurval där man genom att välja ett undersökningsfält som det finns en 

relation till finns även förhoppningen om en högre svarsfrekvens (a.a.) Tidigare 

personlig relation till förskolorna fanns i författarens urval av pedagoger. 
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4.4 Genomförande 

För att inhämta data till resultatkapitlet kontaktades först förskolorna via telefon av 

författaren, i samtalet beskrev författaren vad det gällde och frågan ställdes om 

förskolorna kunde tänka sig att delta i studien. Sedan överlämnades personligen en 

enkät med frågor till pedagogerna på förskolorna. Då presenterades också 

författarens syfte med studien. Genom den personliga kontakten fanns förhoppning 

om att ett större antal pedagoger skulle vilja delta med sina tankar rörande 

pedagogisk dokumentation som utvärderingsverktyg i förskolan. 

De pedagoger som valde att svara på enkäten och vara respondenter i studien fick 

själva bestämma vid vilket tillfälle de ville svara på frågorna inom tidsramen av ca 

en vecka. Efter ca en vecka samlades empirin personligen in för bearbetning, detta 

för att pedagogerna på förskolorna skulle få möjlighet till kortare samtal då några 

gärna ville ge en förklaring till hur de tänkt angående enkätens frågor. Författaren 

upplever att det gav en djupare förståelse för respondenternas svar. 

4.5 Etiska aspekter 

Patel och Davidsson (2003) samt Vetenskapsrådet (2002) betonar vikten av att de 

utvalda för undersökningen får ta del av Vetenskapsrådets etiska krav för att känna 

sig bekväma som deltagare i studien (a.a.). Deltagarna informerades därför muntligt 

om de forskningsetiska kraven vid överlämnandet av undersöknings enkäterna.    

Vetenskapsrådet fyra etiska krav framhålls som betydelsefulla, därför blev deltagarna 

informerade om informationskravet, samtyckeskravet, konfidenskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Därmed fick deltagarna ta del av studiens 

syfte genom informationskravet samt vilka villkor som gäller för deras deltagande. 

Samtyckeskravet bidrar till att de som deltagare är frivilliga och att de när som helst 

under undersökningens gång kan avbryta och dra sig ur. Genom konfidenskravet 

gavs deltagarna möjlighet att svara anonymt, de blev också informerade om att 

varken namn på förskola eller respondent skulle skrivas ut i studiens resultat. I det 

sista kravet av de fyra som vetenskapsrådet framhåller erbjuds deltagarna även att få 

ta del av det slutgiltiga resultatet i studien genom nyttjandekravet. (Vetenskapsrådet, 

2002) 

4.6 Databearbetning 

Respondenternas svar kategoriserades utifrån frågeställningarna i studiens syfte vid 

databearbetningen. Sedan gjordes ytterligare kategorisering för att bilda nya 

underkategorier till resultatkapitlet. Genom kategoriseringen gavs möjligheten att 

tydliggöra mönster i hur pedagogerna tänker kring arbetet med pedagogisk 

dokumentation som utvärderingsverktyg i förskolan. 

Det skrevs inte ut vid databearbetningen av resultatkapitlet vilken pedagog som 

svarat vad, då detta ansågs irrelevant för studien. Syftet med studien var att 

undersöka pedagogers tankar mer generellt kring pedagogisk dokumentation och 

därför fanns inte behovet av att synliggöra varje enskild pedagogs svar, på så vis 

markeras inte referenser till citaten i texten. Citaten är direkt översatta från enkäten. 
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4.7 Metodkritik 

I enkätundersökningen som gjordes infann sig både interna och externa bortfall. De 

som väljer att inte delta i undersökningen blir det externa bortfallet medan det interna 

bortfallet innebär att respondenten valt att inte svara på någon eller vissa frågor. 

(Forsberg och Wengström, 2003) Det externa bortfallet i denna undersökning var 

inte så stort då 10 av 12 pedagoger valt att delta. Ett internt bortfall synliggjordes i 

undersökningen då pedagogerna uppgav att de inte hann lägga så mycket tid på 

svaren som var önskvärt beroende på personalbrist eller annat.  

Enkätfrågor låg som grund för studiens resultat, därför gavs författaren inte samma 

möjlighet till att omformulera frågorna eller ställa följdfrågor som under en intervju. 

På så vis blev möjligheten till utförligare svar begränsad i studien. Patell och 

Davidsson (2003) hävdar att riskerna med att använda enkät som 

undersökningsinstrument är att frågorna blir för många och att författaren inte får 

möjligheten att motivera respondenterna under besvarandet, detta kan leda till att 

vissa personer väljer att inte svara på frågorna överhuvudtaget (a.a.). Beslutet om att 

använda enkäter istället för t.ex. intervjuer togs då det fanns en vetskap om att det 

kunde infinna sig personalbrist på förskolorna och en enkät kunde då ge möjlighet 

för pedagogen att besvara frågorna när denne ansåg sig ha tid till det. Möjligheten 

fanns också att förklara sig eller ge mer utförliga svar när författaren personligen 

hämtade in enkäterna för bearbetning. 
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5 RESULTAT 
I kommande avsnitt presenteras studiens resultat utifrån enkäter som 10 pedagoger 

från 2 förskolor har besvarat. Resultatet presenteras genom citat från 

enkätundersökningen varvat med författarens kommentarer och tolkningar, då 

undersökningen är riktad mot förståelse och inte förklaring av pedagogernas tankar 

kring pedagogisk dokumentation. 

 

5.1 Pedagogers tankar om pedagogisk 
dokumentation 

Nedan redovisas resultatet som behandlar lärarnas tankar kring arbetet med 

pedagogisk dokumentation i förskolan. 

5.1.1 Ett sätt att synliggöra barns lärande för att utveckla 
verksamheten 

Pedagogerna ger uttryck för att arbetet med pedagogisk dokumentation i förskolan är 

ett bra arbetsverktyg för att beskriva och synliggöra barns utveckling. Majoriteten av 

pedagogerna beskriver att de valt arbete med pedagogisk dokumentation utifrån 

diskussion inom rektorsområdet och arbetslaget tillsammans med förskolechef och 

specialpedagog:  

 

Efter gemensamma diskussioner mellan avdelningarna och förskolechef 

bestämde vi oss nyligen för att prova använda pedagogisk dokumentation som 

arbetsverktyg i vår verksamhet. Detta för att vi tror att den pedagogiska 

dokumentationen lätt kan hjälpa oss att utvärdera verksamheten så den kan 

anpassas och utvecklas efter barnen som går där.  

 

Det framgår i enkäterna att arbetet med pedagogisk dokumentation används för att 

synliggöra barns lärande. Med det menar pedagogerna att pedagogisk dokumentation 

även synliggör inom vilka områden man behöver utmana barnen mer: ”För att 

tydliggöra och synliggöra verksamheten samt för att kunna utmana så att alla 

utvecklas och drivs framåt, barn, pedagoger och verksamheten”. 

Pedagogerna beskriver också att pedagogisk dokumentation även används för att se 

brister och fördelar med verksamheten. Det används som ett verktyg för att utveckla 

verksamheten: 

 

Pedagogisk dokumentation är ett roligt och bra verktyg för att ”få syn” på 

verksamheten och dess utvecklingsbehov. Arbetar med man pedagogisk 

dokumentation blir det lättare att se och synliggöra barnens intresse och vilka 

lärprocesser barnen befinner sig i. Alltså vad vi ska arbeta med.  

 

Pedagogens tankar beskriver att arbetet med pedagogisk dokumentation används som 

hjälpmedel för att synliggöra barns intentioner och intressen och att dokumentationen 

kan hjälpa pedagogerna att utveckla verksamhetens utefter barnens behov.   
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Ett fåtal pedagoger beskriver arbetet med pedagogisk dokumentation som ett 

uppdrag taget ur läroplanen. Pedagogerna ser pedagogisk dokumentation som ett mål 

för arbetslaget att nå:  

 

Det ingår i vårt uppdrag att arbeta med pedagogisk dokumentation via våra 

styrdokument. Genom dokumentationen kan vi synliggöra barnen och gruppens 

lärande. Det står också i våra styrdokument som ett mål, samt att i läroplanen 

finns det riktlinjer för hur föräldrarna ska kunna följa upp sitt barn/gruppens 

lärprocesser. 

 

Pedagogerna ger också uttryck för att pedagogisk dokumentation utifrån läroplanen 

kan användas som ett underlag om föräldrarna visar intresse och efterfrågar material 

för att följa sitt barns/barngruppens lärprocesser.  

Samtliga pedagoger ger i uttryck för att i arbetet med pedagogisk dokumentation bör 

fokus riktas mot utvärdering och utveckling av verksamheten istället för mot det 

enskilda barnet. Pedagogerna tar hänsyn till verksamheten och den pedagogiska 

miljön som utgångspunkt för barnens utveckling av lärande. De talar också om 

arbetet med pedagogisk dokumentation som ett verktyg för att synliggöra hur de 

själva arbetar med utvecklingen av sin verksamhet. Pedagogisk dokumentation 

används också som ett verktyg för att synliggöra pedagogernas förhållningssätt 

gentemot barns utveckling och lärande. ”Det är barnens tankar kring ett ämne som 

bidrar att dokumentationen blir pedagogisk”. 

 

5.1.2 Med barnen i fokus 
 

Jag grundar pedagogisk dokumentation på den kunskap jag fått till mig på 

högskolan. Ställa frågor till barnen Vad? Hur? Varför? Vad vill du lära dig? Vad 

har du lärt dig? Vi fotograferar – antecknar – återkopplar.  

 

Pedagogen grundar arbetet med pedagogisk dokumentation i de didaktiska frågorna 

vad, hur och varför för att synliggöra barns lärande. De didaktiska frågorna används 

även för att synliggöra pedagogens förhållningssätt gentemot barnen där pedagogens 

fokus ligger på att utmana och utveckla sin pedagogiska roll. Detta för att kunna ge 

stöd till och utmana barnen för en fortsatt utveckling av lärandet.  

Pedagogerna uttrycker att man med hjälp av pedagogisk dokumentation kan utmana 

barnen inom olika områden. Detta i sin tur påverkar planeringen av verksamheten. 

Pedagogerna beskriver också hur de själva får möjlighet att reflektera över sitt 

förhållningsätt gentemot barnen t.ex., har vi missat att erbjuda barnen något?  

 

En viktig sak att tänka på är att en pedagogisk dokumentation är en process som 

innefattar många delar. Det centrala är förmodligen samtal, diskussion och 

reflektion tillsammans med barnen.   
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Pedagogerna beskriver att det är viktigt att man inte letar brister hos barnen utan ser 

sin pedagogiska roll som betydelsefull genom att erbjuda barnen utmanande 

lärsituationer:  

 

Det är barnens intresse som är utgångspunkten och att barnen har fått möjlighet 

att reflektera (muntligt, kroppsligt, beroende på ålder) samt att pedagogerna 

reflekterat så att verksamheten drivs framåt och utvecklas – hur går vi vidare, 

vad ska tillföras m.m.  

 

Pedagogerna enas om att barnens tankar, intention, erfarenheter och önskemål utgör 

grunden i den pedagogiska dokumentationen. Pedagogerna lägger fokus på barnen 

som medkonstruktörer i verksamheten. Pedagogerna ger uttryck för att pedagogisk 

dokumentation är ett enkelt dokumentationsverktyg att arbeta med.  

Enkäterna framhäver också digitalkameran som ett viktigt moment i den pedagogiska 

dokumentationen. Pedagogerna fotograferar barnen i olika situationer och sätter 

sedan upp foton på väggarna, ofta tillsammans med en beskrivande text eller 

kommentar. Teckningar och andra anteckningar kring samtal med barnen eller andra 

dokument där man kan se och följa barnens utveckling och lärande hängs också upp 

på väggarna i verksamheten som dokumentation som pedagogerna, barnen och även 

vårdnadshavarna kan ta del av:  

 

All dokumentation grundas på barnens tankar, önskemål och arbete. Vi 

videofilmar, gör observationer, tar foton och samtalar med barnen. Det är barnen 

återkopplingar och pedagogerna reflektioner som utgör pedagogisk 

dokumentation.   

 

5.1.3 En chans att lär känna barnen och sig själv som 
pedagog  

Pedagogerna ser den pedagogiska dokumentationen som en möjlighet att fördjupa sig 

i barnens intresse, de ser också möjligheten att lära känna sig själva i den 

pedagogiska rollen genom att vara medforskande agenter. Den pedagogiska 

dokumentationen ses också som en möjlighet att tydligt se barns och sitt eget 

lärande. ”Pedagogisk dokumentation bidrar till att verksamheten, barnen och 

pedagogerna utvecklas och lär samt att målen i Lpfö följs och synliggörs”. 

Det framgår i enkäterna att pedagogisk dokumentation gynnar barnet, pedagogerna 

är eniga i den frågan. De menar att pedagogisk dokumentation synliggör barnens 

erfarenheter och intressen och att verksamheten utformas efter det: 

 

Barnen får mer inflytande, deras tankar, intressen och behov blir synliga och 

ligger till grund för fortsatt arbete. Barnen får möjlighet till delaktighet och 

inflytande. Barnens intresse och funderingar får styra deras vardag mer. Det 

motiverar barnets kunskapssökande.  

 

Pedagogerna är eniga om att pedagogisk dokumentation gynnar barnens möjlighet 

till inflytande och delaktighet i verksamheten. De menar att de genom pedagogisk 
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dokumentation ser barnens intentioner, tar vara på dem och skapar nya utmanande 

lärsituationer efter barnens behov: 

 

Pedagogisk dokumentation är ett verktyg som ska hjälpa oss (pedagoger, chefer 

m.fl.) att utveckla verksamheten. Ett slags stöd för fortsatt arbete kan man säga 

sa att det blir en bra kvalité.   

 

5.1.4 Som stöd vid utvecklingssamtal 
Pedagogerna ger uttryck för att pedagogisk dokumentation i förskolan utgör ett bra 

stöd vid utvecklingssamtal. De menar att det är ett viktigt hjälpmedel vid 

förberedelserna inför utvecklingssamtalet och att den pedagogiska dokumentationen 

ger en rättvis bild av barnen och verksamheten.   

Pedagogerna i studien enas om att det är viktigt att man alltid tar med barnens 

styrkor i utvecklingssamtalen när barnen är små, det stärker barnens självförtroende 

både inom områden de behärskar men även i områden de inte behärskar lika bra. 

Genom att använda pedagogisk dokumentation som underlag vid utvecklinssamtalet 

synliggörs barnens tankar och åsikter samt även pedagogernas utveckling av 

verksamheten för att främja barnens utveckling: 

 

Den pedagogiska dokumentationen används b.la. som stöd vid utvecklingssamtal 

för reflektion både med barn och föräldrar. Då får föräldrarna chans att se hur vi 

jobbar för att utveckla vårt arbete och hitta nya utmaningar för barnen och oss 

själva. 

 

Pedagogen beskriver hur hon ser till både barnens, vårdnadshavarens, pedagogens 

och verksamhetens del i pedagogisk dokumentation. Genom den pedagogiska 

dokumentationen tar pedagogen hjälp för att försöka närma sig barnets och 

vårdnadshavarens perspektiv, hon visar att intresse läggs på vem den andra är. 

5.1.5 Brister med pedagogisk dokumentation 
”Det är viktigt att tänka på de etiska riktlinjerna vi följer. Att enskilda barn inte 

hängs ut eller exponeras på ett negativt sätt eller mot sin vilja”.  

Ungefär hälften av pedagogerna uttrycker en viss oro vad det gäller pedagogisk 

dokumentation och etik. De menar att man måste vara noga med vilka regler man 

följen på förskolan där man jobbar. Pedagogerna pekar också på att det är viktigt att 

man håller koll på vilka barn som får respektive inte får fotograferas eller exponeras. 

”Barnen blir exponerade hela tiden, alla barn vill eller får inte vara med på bild, där 

har vi ett ansvar”. Pedagogen menar att det inte är barnen i sig som är viktigt att visa 

på bild, det är aktiviteten som spelar roll för utvecklingsbehovet. Hon menar att den 

pedagogiska dokumentationen inte får bli en bedömning av det enskilda barnet utan 

ett hjälpmedel för att föra verksamheten framåt i rätt riktning.  

 

Pedagogerna belyser vikten av att se den pedagogiska verksamheten som utveckling 

för barnet och att den bör utvecklas för att erbjuda barnen en stimulerande och 
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utmanande lärmiljö. Det handlar om att man känner till barnens egenskaper och 

intressen. Pedagogerna menar att man genom pedagogisk dokumentation lär känna 

barnen så att man kan utveckla sin verksamhet för att utmana barnen vidare. 

I undersökningen framkommer också pedagogernas oro kring för mycket 

dokumentation som går till spillo. De menar att det lätt kan bli en hysteri kring vad 

som ska dokumenteras och att man måste dokumentera allt: ”Det kan lätt bli ett 

samlande av bilder och ett fotoalbum istället för pedagogisk dokumentation”.  

Pedagogerna är eniga om att det lätt kan bli mycket material som aldrig används eller 

som används på fel sätt, som kan jämföras med dekoration i verksamhetens lokaler. 

De hävdar att arbetet med pedagogisk dokumentation är ett uppföljningsarbete som 

kontinuerligt ska bidra till reflektion:  

 

Det är säkert lätt att det blir väldigt mycket material att analysera speciellt till en 

början av användandet av pedagogisk dokumentation. Det tar nog ett tag innan 

man själv och arbetslaget hittar en balans i både dokumentationsmängd och hur 

långt man ska gå i reflektion.   

 

Pedagogerna pekar även på vikten av att man är uppmärksam i sin yrkesroll när det 

gäller pedagogisk dokumentation, det handlar om att se hela gruppen av barn men 

även att se till så att alla barn får lika stort utrymme i barngruppen. Här menar 

pedagogerna att det är lätt att fokusera för mycket på dokumentationen och att man 

då missar många viktiga aspekter som händer runt omkring i verksamheten. Det är 

viktigt att man hittar balansgången mellan de olika arbetsuppgifterna.  

En annan aspekt som pedagogerna tar upp är tid. De menar att verksamheten inte 

alltid tillåter den tid man måste ta åt arbetet med pedagogisk dokumentation. Det 

handlar om att observera och dokumentera situationer i verksamheten, samt ta sig 

tiden till reflektion samt sammaställning av det man dokumenterat och reflekterat: 

”Ibland är tiden knapp och tid kan tyvärr inte ges tillbaka. Det är synd att man tyvärr 

måste ta tid från barnen vid t.ex. reflektion i arbetslaget”. 

5.2 Sammanfattning av resultatet 

Resultatet av enkätundersökningen visar att flertalet pedagoger använder sig av 

pedagogisk dokumentation för att det för barnet bidrar till stora fördelar. Genom att 

använda pedagogisk dokumentation menar pedagogerna att de får syn på sin 

verksamhet och hur de ska utmana barnen vidare. Pedagogerna beskriver också 

pedagogisk dokumentation som ett bra underlag både vid förberedelserna och vid 

genomföranden av barnens individuella utvecklingssamtal. Genom att använda 

pedagogisk dokumentation vid utvecklingssamtalen ansåg pedagogerna att de även 

erbjöd barnets vårdnadshavare större möjlighet till inflytande i barnets verksamhet. 

Pedagogerna enas om att barnens tankar, intention, erfarenheter och önskemål utgör 

grunden i den pedagogiska dokumentationen. De lägger fokus på barnen som 

medkonstruktörer i verksamheten. De ger också uttryck för att pedagogisk 

dokumentation är ett enkelt dokumentationsverktyg att arbeta med. Samtliga 

pedagoger hävdar att i arbetet med pedagogisk dokumentation bör fokus riktas mot 

utvärdering och utveckling av verksamheten istället för mot det enskilda barnet. 

När det gäller pedagogisk dokumentation menar pedagogerna att det är viktigt att 

man är uppmärksam i sin yrkesroll, det handlar om att se hela gruppen av barn men 
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även att se till så att alla barn får lika stort utrymme i barngruppen. Här menar de att 

det är lätt att fokusera för mycket på dokumentationen och att man då missar många 

viktiga aspekter som händer runt om kring i verksamheten. Det är viktigt att man 

hittar balansgången mellan de olika arbetsuppgifterna. 
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6 DISKUSSION 
I det här avsnittet redovisas diskussionen kring bakgrundsdelen i förhållande till 

studiens resultatdel. Avsnittet utgår ifrån de kategorier samt underkategorier som 

synliggjordes vid resultatets bearbetning. I underkategorierna synliggörs 

pedagogernas tydligaste tankar kring pedagogisk dokumentation som 

utvärderingsverktyg i förskolan. 

 

6.1 Att arbeta med pedagogisk dokumentation i 
förskolan 

Nedan redovisas studiens respondenters tankar kring arbetet med pedagogisk 

dokumentation i förskolan i förhållande till tidigare forskning. Detta kapitel är i sin 

tur uppdelat i underkategorier. 

6.1.1 Ett reflektionsverktyg  
Idag talar man om barns möjlighet till utveckling av lärande där sammanhanget utgör 

en viktig roll och får en större betydelse för barnets kunskapssökande. (Nordin – 

Hultman, 2004). Det postmodernistiska synsättet vilar på en förståelse om att 

samhället är under ständig förändring, det är en förändringsprocess där kunskaperna 

hela tiden förändras (Hargreaves, 1998). Andersson (2011) hänvisar till att genom 

det postmoderna samhällets utveckling har det skett en förändring där skolan bytt 

fokus från att vara regelstyrd till mål- och resultatstyrd. Genom denna förändring 

tillkom också kravet på lärarna där det med hjälp av olika utvärderingsmetoder ska 

informera kring verksamhetens resultat och uppnående mål (a.a.).  I denna studie har 

pedagogerna valt att använda sig av pedagogisk dokumentation som ett hjälpmedel 

för utvärdering. Pedagogerna talar om den pedagogiska dokumentation som ett sätt 

att synliggöra deras förhållningssätt i sin yrkesroll gentemot barnen, där fokus ligger 

på att utmana och utveckla sin pedagogiska roll. Alnervik (2013) talar då om att 

använda den upprättade pedagogiska dokumentationen som utgångspunkt för att 

skapa diskussion och reflektion kollegorna emellan (a.a.). Pedagogerna hävdar att 

den pedagogiska dokumentationen bland annat används som ett verktyg eller 

hjälpmedel och ett underlag för reflektion för att synliggöra hur de arbetar med 

utvecklingen av verksamheten för barnens bästa. De använder också pedagogisk 

dokumentation för att synliggöra sitt förhållningssätt gentemot barnens utveckling 

och lärande. 

Lenz Taguchi (2000) framhåller arbetet med pedagogisk dokumentation som ett bra 

underlag för att framhäva barnens lärprocesser, detta görs genom dokumentation och 

observation men framförallt genom att använda det material man fått fram som 

utgångspunkt för reflektion i arbetslaget. Det är då man får chans att diskutera och 

synliggöra vilka förutsättningar och utmaningar man som pedagog kan erbjuda 

barnen för att de ska utvecklas i verksamheten (a.a.). Pedagogerna beskriver att det är 

viktigt att man ser sin pedagogiska roll som betydelsefull genom att erbjuda barnen 

utmanande lärsituationer. De talar också om hur viktigt och betydelsefullt det är för 

dem att de får möjlighet att reflektera över sitt förhållningssätt gentemot barnen i 

verksamheten. Genom samtalen med kollegorna menar pedagogerna att 

förändringsprocessen sätts igång och man börjar ganska sin yrkesroll. Genom 

pedagogisk dokumentation menar pedagogerna att de får tänka kritiskt och de får 
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reflektera över varför de arbetar som de gör med de didaktiska frågorna vad, hur, 

varför och för vilka – som utgångspunkt.  

 

6.1.2 Ett sätt att synliggöra barns lärprocesser 
Johansson och Pramling Samuelsson (2009) belyser den centrala frågan och 

utmaningen som den verksamma pedagogen har huruvida konflikten mellan ett barns 

specifika utveckling och samhällsuppdraget att alla barn ska utveckla olika 

färdigheter och kunskaper under sin tid i förskolan. De menar att det handlar om 

vilken kunskapssyn man har som verksam pedagog men att det också handlar om 

vad det står i den nya reviderade läroplanen. Där framstår barnet som en medskapare 

i lärprocessen där samspel med andra står i centrum. Läroplanen framhåller också 

värdet i det sociala och kulturella sammanhanget (a.a.). Pedagogerna i 

undersökningen ger uttryck för att arbetet med pedagogisk dokumentation är ett 

roligt och bra arbetssätt för att synliggöra barns lärprocesser i verksamheten. De 

menar att pedagogisk dokumentation även synliggör inom vilka områden man 

behöver utmana barnen mer. Att arbeta med pedagogisk dokumentation hjälper 

också pedagogerna att synliggöra barnens intentioner och intressen vilket leder till ett 

hjälpmedel för att utveckla verksamheten, då efter barnens behov.  

Arbete med dokumentation i förskolan är inget nytt, men det har förändrats en hel 

del över tid. Att observera för att göra dokumentationer består av en mängd olika 

alternativ och former. Att dokumentera innebär att man skapar mening och innebörd 

med hjälp av olika dokumentationsverktyg, dokumentationen görs om barn och 

förskolans verksamhet. (Alnervik, 2013) Pedagogerna i undersökningen enas om att 

barnens tankar, intention, erfarenheter och önskemål utgör grunden i den 

pedagogiska dokumentationen. För att synliggöra detta dokumenterar pedagogerna 

olika lärsituationer i verksamheten, för att göra barnen till medkonstruktörer. 

Dokumentationen kan se ut på olika vis, men i undersökningen framgår 

digitalkameran som ett betydelsefullt verktyg. Pedagogerna fotograferar barnen i 

olika situationer och sätter sedan upp foton på väggarna, ofta tillsammans med en 

beskrivande text eller kommentar. Detta för att både pedagogerna, barnen och 

vårdnadshavarna ska kunna följa barnens utveckling och lärande. 

Vallberg Roth (2010) påpekar att det finns tydliga riktlinjer för vad det är som ska 

dokumenteras och på så sätt bedömas i förskolan, det är viktigt att tänka på att dessa 

riktlinjer inte innefattar någon form av bedömning av det enskilda barnet (a.a.). 

Genom den pedagogiska dokumentationen ser pedagogerna en möjlighet att fördjupa 

sig i barnens intresse, de uttryck full medvetenhet kring att man inte genom 

pedagogisk dokumentation på något sätt gör bedömningar av det enskilda barnet. 

Vallberg Roth (2009) hänvisar här till förskolans läroplan som bygger på att det inte 

är barnens enskilda förmågor som ska bedömas utan verksamhetens kvalitet och 

utvecklingsbehov (a.a.). Det framgår i undersökningen att pedagogerna ser 

pedagogisk dokumentation som något som gynnar barnet, pedagogerna är eniga i den 

frågan. De menar att pedagogisk dokumentation synliggör barnens erfarenheter och 

intressen och att verksamheten ska utformas efter det. De menar att pedagogisk 

dokumentation gynnar barnens möjligheter till inflytande och delaktighet i 

verksamheten. Genom den pedagogiska dokumentationen menar pedagogerna att de 

ser barnens intentioner, tar vara på dem och skapar sedan nya lärsituationer efter 

barnens behov. För att sätta punkt där menar Elfström (2013), med stöd från 
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förkolans läroplan, att pedagogerna ska vägleda och ta tillvara barnens tankar och 

intentioner för att sedan gå vidare med verksamhetsutvecklingen. 

 

6.1.3 Utvärdering och utveckling av verksamheten 
Nordin – Hultman (2004) påpekar att bedömningen av barn har blivit mer 

genomgripande i dagens postmoderna samhälle och samtalen kring barnens 

utveckling är mer komplexa. Vallberg Roth (2010) hävdar då att begreppet 

bedömning inte är ett uppenbart begrepp. Det infattar en mängd olika tolkningar av 

vad det innebär att bedöma någon. Författaren menar att det kan innebära allt från att 

värdera eller granska något till att ge omdöme eller sätta betyg (a.a.) Pedagogerna i 

denna undersökning är positiva kring arbetet med pedagogisk dokumentation i 

förskolan och de uttrycker att det är verksamheten som skall utvärderas och inte det 

enskilda barnets förmågor.  

Vallberg Roth (2010) påpekar att det finns tydliga riktlinjer för vad det är som ska 

bedömas i förskolan och att dessa riktlinjer inte innefattar någon form av bedömning 

på det enskilda barnet, betyg och omdömen av det enskilda barnet ska inte heller 

finnas (a.a.). Förskolans läroplan bygger på att det inte är barnens enskilda förmågor 

som ska bedömas utan att det är verksamhetens kvalitet och utvecklingsbehov 

(Vallberg Roth, 2009). Pedagogerna i undersökningen visar en förståelse för detta då 

de beskriver att pedagogisk dokumentation används för att se brister och fördelar 

med verksamheten. Det används som ett verktyg för att utveckla verksamheten 

vidare. Johansson (2003) hävdar att det handlar om att ta tillvara barns levnadsvillkor 

och vad dessa innebär för barns erfarenheter. Det handlar också om att närma sig och 

försöka förstå barns intentioner och meningsuttryck för att kunna utvärdera och 

utveckla den verksamhet som barnen befinner sig i (a.a.). Samtliga pedagoger i 

undersökningen ger uttryck för att arbetet med pedagogisk dokumentation bör riktas 

mot utvärdering och utveckling av verksamheten. Pedagogerna ger uttryck för att det 

är den pedagogiska miljön som står som utgångpunkt för barnens utveckling och 

lärande då de beskriver att de dels använder den pedagogiska dokumentationen som 

utgångspunkt vid förändringsarbetet av miljön i verksamheten. 

Vidare står det i läroplanen (skolverket, 2010) att det är kvalitén på förskolan som 

kontinuerligt och systematiskt ska dokumenteras, följas upp och utvärderas för att 

sedan vidareutvecklas.  För att detta ska ske och även för att skapa goda villkor för 

lärande behöver även barnens utveckling och lärande dokumenteras, följas upp och 

analyseras (a.a.). Pedagogerna i denna studie tar hänsyn till detta då de arbetar med 

pedagogisk dokumentation som ett verktyg för att synliggöra verksamheten men 

också för att synliggöra barnens lärande samt pedagogernas förhållningsätt gentemot 

barnens chans till utveckling av sitt lärande. De mål som är formulerade i förskolans 

läroplan anger inriktningen på förskolans arbete och är endast formulerade som mål 

för verksamheten. I kvalitetsgranskningsrapporten 2011:10 framgår det att för att 

kunna utvärdera och utveckla verksamheten är det viktigt att pedagogerna observerar 

och dokumenterar barnens utveckling i förhållande till de strävansmål som står i 

läroplanen. Genom observationerna kan sedan pedagogerna få kunskap om i vilka 

situationer barnen visar intresse och motivation för en vidare utveckling av sitt 

lärande. Detta i sin tur bidrar till att pedagogerna får syn på hur de ska strukturera 

upp verksamheten på bästa möjliga sätt för att skapa nyfikenhet och lust att lära hos 

barnen. 
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6.2 Kritiskt tänkande 

Nedan redovisas studiens respondenters kritiska tänkande kring arbetet med 

pedagogisk dokumentation i förskolan i förhållande till tidigare forskning.  

 

6.2.1 Brister med pedagogisk dokumentation 
I Kvalitetsgranskningsrapporten 2011:10 framkommer att pedagogerna på vissa 

förskolor är rädda för att dokumentationen kommer att framstår som betygsliknande 

bedömningar (a.a.). Pedagogerna i denna undersökning belyser faran med att barnen 

hela tiden exponeras i den pedagogiska dokumentationen, de menar att det är viktigt 

att man är medveten om vad det står i riktlinjerna för deras verksamhet och att man 

hela tiden har i åtanke att den pedagogiska dokumentationen inte får bli en 

bedömning av det enskilda barnet. Ungefär hälften av pedagogerna uttrycker också 

en viss oro vad det gäller pedagogisk dokumentation och etik. De menar att man 

måste vara noga med vilka regler man följer på förskolan där man jobbar. 

Pedagogerna pekar också på att det är viktigt att man håller koll på vilka barn som 

får respektive inte får fotograferas eller exponeras.  

Samtidigt pekar Lindgren och Sparrman (2003) på olika faktorer med 

dokumentationen, både fördelar och nackdelar. Författarna tar bland annat upp faran 

med dokumentationen då den som observerar och dokumenterar har ett övertag över 

barnen, de menar att det handlar om att pedagogerna får ett övertag över barnen då 

de tolkningar som görs är utifrån pedagogens egna perspektiv (a.a.). Pedagogerna 

belyser då vikten av att man är uppmärksam i sin yrkesroll när det gäller pedagogisk 

dokumentation, det handlar om att se hela gruppen av barn. Här menar pedagogerna 

att det är lätt att fokusera för mycket på dokumentationen och att man då missar 

många viktiga aspekter av det som händer runt om kring i verksamheten. Det är 

viktigt att man hittar balansgången mellan de olika arbetsuppgifterna.  

I Kvalitetsgranskningsrapporten 2011:10 framkommer också tydligt pedagogernas 

rädsla kring dokumentation då det lyder en stor osäkerhet kring vad det är som ska 

dokumenteras och hur man ska följa upp varje enskilt barns utveckling och 

förändrade kunnande (a.a.). Pedagogerna i denna undersökning beskriver vikten av 

att se den pedagogiska verksamheten som utveckling för barnet och att den bör 

utvecklas för att erbjuda barnen en stimulerande och utmanande lärmiljö. Det handlar 

om att man känner till barnens egenskaper och intressen. Pedagogerna ser samtidigt 

nackdelen med den pedagogiska dokumentationen då det råder en viss oro över att 

alla pedagoger i verksamheten inte är medvetna om vad det är som ska 

dokumenteras. Pedagogerna tar då upp vikten av reflektion i arbetslaget, de menar att 

man genom reflektion över dokumentationen lär känna sig själv, sina kollegor och 

även barnen så att man kan vidarutveckla sin verksamhet för att utmana varje enskild 

individ.  

I undersökningen framkommer också pedagogernas oro kring att för mycket 

dokumentation går till spillo. De menar att det lätt kan bli en hysteri kring vad som 

ska dokumenteras och att man måste dokumentera allt som hänt. Pedagogerna är 

också eniga om att det lätt kan bli för mycket material som aldrig används eller som 

används på fel sätt, som då kan jämföras med dekoration i verksamhetens lokaler. De 

menar att den pedagogiska dokumentation då kan ses som vilken typ av 
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dokumentation som helst. Lenz Taguchi (2000) tar också upp detta då författaren 

menar att den pedagogiska dokumentationen kan uppfattas som mycket rationell, 

med återkommande utställningar av barnens arbeten och verk, sin schemalagda tid 

för reflektion, samt möten med andra pedagoger (a.a.). Pedagogerna i 

undersökningen uttrycker en oro kring att det som Lenz Taguchi tar upp, de hävdar 

att arbetet med pedagogisk dokumentation tar ovärderlig tid från barngruppen men 

de menar samtidigt att den pedagogiska dokumentationen tillåter pedagogerna att 

reflektera tillsammans för att senare kunna bygga upp en mer utmanande och 

utvecklande verksamhet för både sig själva och barnen. 

 

6.3 Sammanfattning av diskussion 

I denna studie har pedagogerna valt att använda sig av pedagogisk dokumentation 

som ett hjälpmedel vid utvärdering. Pedagogerna talar om den pedagogiska 

dokumentation som ett sätt att synliggöra deras förhållningssätt i sin yrkesroll 

gentemot barnen, där fokus ligger på att utmana och utveckla sin pedagogiska roll 

(a.a.). Det handlar om att använda den upprättade pedagogiska dokumentationen som 

utgångspunkt för att skapa diskussion och reflektion kollegorna emellan (Alnervik, 

2013). Pedagogerna hävdar att den pedagogiska dokumentationen bland annat 

används som ett verktyg eller hjälpmedel och ett underlag för reflektion för att 

synliggöra hur de arbetar med utvecklingen av verksamheten för barnens bästa, de 

använder också pedagogisk dokumentation för att synliggöra deras förhållningssätt 

gentemot barnens utveckling och lärande. 

Pedagogerna i undersökningen ger uttryck för att arbetet med pedagogisk 

dokumentation är ett roligt och bra arbetssätt för att synliggöra barns lärprocesser i 

verksamheten. De menar att pedagogisk dokumentation även synliggör inom vilka 

områden man behöver utmana barnen mer. Att arbeta med pedagogisk 

dokumentation hjälper också pedagogerna att synliggöra barnens intentioner och 

intressen vilket leder till ett hjälpmedel för att utveckla verksamheten, då efter 

barnens behov. Vallberg Roth (2009) hänvisar då till förskolans läroplan som bygger 

på att det inte är barnens enskilda förmågor som ska bedömas utan verksamhetens 

kvalitet och utvecklingsbehov (a.a.). Pedagogerna i denna undersökning visar att de 

inte använder den pedagogiska dokumentationen för att bedöma enskilda barns 

förmågor utan för att utvärdera och utveckla sin verksamhet för att skapa utmanande 

situationer för varje enskilt barn.  

Studien visar också på pedagogernas oro kring att för mycket dokumentation kan gå 

till spillo. De menar att det kan råda delade meningar kring vad som ska 

dokumenteras, de menar också att man lätt tar fasta på att man måste dokumentera 

allt som hänt. Pedagogerna är också eniga om att det lätt kan bli för mycket material 

som aldrig används eller som används på fel sätt, som då kan jämföras med 

dekoration i verksamhetens lokaler. De menar att den pedagogiska dokumentation då 

kan ses som vilken typ av dokumentation som helst. Pedagogerna hävdar också att 

arbetet med pedagogisk dokumentation tar ovärderlig tid från barngruppen men de 

menar samtidigt att den pedagogiska dokumentationen tillåter pedagogerna att 

reflektera tillsammans för att senare kunna bygga upp en mer utmanande och 

utvecklande verksamhet för både sig själva och barnen. Det råder därför delade 

meningar om det är bra eller dåligt att den pedagogiska dokumentationen tar tid från 

barngruppen, då pedagogerna både ser för och nackdelar med det. Att det tar tid från 

barngruppen kanske lönar sig i slutändan då den pedagogiska dokumentation 
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används för att utveckla och driva verksamheten framåt ur en synvinkel för att ge 

barnen så goda möjligheter som möjligt till utveckling av sitt lärande. 

6.4 Pedagogiska implikationer och vidare forskning 

Genom denna studie har flera intressanta aspekter och infallvinklar dykt upp. Det 

hade bland annat varit intressant att jämföra hur arbetet med dokumentation ser ut på 

en Reggio inspirerad förskolan i förhållande till en förskola som inte är Reggio 

inspirerad. Är det några skillnader? Finns det likheter? 

 

Under bearbetningen av resultatet framkom att många pedagoger använder den 

pedagogiska dokumentationen under utvecklingssamtalen med vårdnadshavarna, det 

framkom också att den pedagogiska dokumentationen gav möjlighet till 

vårdnadhavarens delaktighet i förskolan. Det hade därför också varit intressant att se 

hur vårdnadshavaren ser på arbetet med dokumentation i förskolan, känner de samma 

delaktighet som pedagogerna ger uttryck för? 
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Bilaga  

Enkätfrågor 

Dina tankar, som pedagog, kring Pedagogisk dokumentation i 

förskolan 

 

1. Varför har ni valt att använda Pedagogisk dokumentation? 

 

2. Varför har ni valt att inte arbeta med Pedagogisk dokumentation? 

 

3. Vilka underlag grundar ni er Pedagogisk dokumentation på? 

 

4. Vad ser ni för möjligheter med att använda Pedagogisk 

dokumentation? 

 

5. Ser ni några faror med att använda Pedagogisk dokumentation? 

Om ja, vilka? 

 

6. Anser ni att en Pedagogisk dokumentation kan gynna barnet? 

Varför/varför inte? 

 

7. Hur använder ni den upprättade Pedagogisk dokumentationen? 

 

8. Hur tänker ni kring möjligheterna att utveckla verksamheten med 

hjälp av Pedagogisk dokumentation? 

 

 


