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ABSTRAKT 

 
Syftet med studien har varit att ta del av pedagogers uppfattningar om den 
pedagogiska dokumentationen och utifrån det undersöka varför pedagoger väljer 
eller inte väljer att använda sig av verktyget.  I studien har jag även tagit del av 
ramfaktorteorin som enligt Dahlöf (1999) är faktorer som kan ha inverkan på 
verksamheten och det pedagogiska arbetet. Syftet med studien preciserades i tre 
frågeställningar: Hur ser pedagoger på sin kunskap om pedagogisk dokumentation? 
Vilka för- och nackdelar ser pedagoger med pedagogisk dokumentation? Samt vilka 
ramar tas upp av pedagogerna och hur påverkas användandet av den pedagogiska 
dokumentationen av de ramarna? 
 
Studiens syfte valdes att besvaras genom att utföra en enkätundersökning vid tio 
traditionella förskoleverksamheter och 32 deltagande förskollärare. Där 
undersökningen utgick ifrån det kvalitativa synsättet som enligt Backman (2008) 
innebär att undersökaren utgår ifrån respondenternas egen erfarenhet, hur de tolkar 
och formar sin verklighet.  
 
Resultatet visar att största delen av pedagogerna mer eller mindre använder sig av 
den pedagogiska dokumentationen trots att olika ramar påverkar användningen av 
verktyget. Största delen av pedagogerna känner att de finns en osäkerhet inom någon 
del i den pedagogiska dokumentationens process. Pedagogerna fortsätter dock att 
använda sig av verktyget för de känner att den pedagogiska dokumentationen ger 
med sig fördelar.  
 

Nyckelord: pedagogisk dokumentation, förskollärare, ramfaktorer  
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1 INTRODUKTION 
Wehner-Godée (2000) skriver att verktyget pedagogisk dokumentation används 
på vissa förskolor som ett hjälpmedel i dem pedagogiska verksamheten. Syftet 
med dokumentationen är att fånga upp och synligöra lärandet hos barnen.  
Pedagogisk dokumentation kan med hjälp av kontinuerlig reflektion och kollegial 
utvärdering ge förutsättningar för utvecklingsmöjligheter både för arbetslaget och 
hela verksamheten (a.a).  
 
Under min tid på lärarprogrammet har jag kommit i kontakt med pedagogisk 
dokumentation både teoretiskt och praktiskt. Utbildningen har gett mig 
erfarenheter av olika typer av dokumentation där utgångspunkten har varit att 
synliggöra en utveckling. De gångerna vi har använt oss av pedagogisk 
dokumentation har det varit för att bland annat synligöra vårt eget 
förhållningssätt, barnens lärande och möjligheter till utveckling av verksamheten.  
 
Vi har även fått använda oss av olika metoder vid genomförandet av 
dokumentationen såsom observation, anteckningar, videoinspelning, 
ljudinspelning och fotografering etc. Genom att använda oss av dokumentation har 
vi fått möjlighet att under vår utbildning använda det som ett underlag för 
diskussion och reflektion för utveckling och lärande.  
 
För att som pedagog kunna ta del av lärandeprocesser samt utveckla sig själv och 
verksamheten är det viktigt att vara engagerad i den pedagogiska 
dokumentationsprocessen. Pedagogen ska vara en undersökare som ska vilja 
förstå och lära sig (Turner, 2010).  Syftet med studien är att ta del av pedagogers 
uppfattningar om den pedagogiska dokumentationen och utifrån det undersöka 
varför pedagoger väljer eller inte väljer att använda sig av verktyget.  
 
Pedagoger kan inte enbart fokusera på en viss del av sitt arbete vilket innebär att 
de exempelvis inte enbart kan fokusera på den pedagogiska dokumentationen. Det 
kommer vara andra saker att ta hänsyn till samtidigt. Därför syftar studien till en 
fördjupning inom pedagogisk dokumentation utifrån lärarnas perspektiv samt en 
förståelse för vilka faktorer som kan komma att påverka användandet av den 
pedagogiska dokumentationen.  
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2 BAKGRUND 
Avsnittet inleds med en definition av begreppet pedagogisk dokumentation. 
Därefter tar jag upp min teoretiska utgångspunkt och dess innebörd i denna studie. 
Sedan presenteras vad tidigare forskning tagit upp om pedagogers uppfattningar 
och kunskaper om den pedagogiska dokumentationen. Här tas även olika faktorer 
upp som kan komma att påverka pedagogernas val att använda sig eller att inte 
använda sig av pedagogisk dokumentation i verksamheten.  

2.1 Begreppsdefinition 
Wehner-Godée (2000) skriver att begreppet pedagogisk dokumentation 
ursprungligen kommer ifrån Reggio Emiliaförskolorna i Italien. Vid pedagogisk 
dokumentation är syftet med dokumentationen att fånga upp och synligöra 
lärandet hos barnen. På så vis ger den pedagogiska dokumentationen en 
förutsättning för utvecklingsmöjligheter hos arbetslaget och hela verksamheten 
med hjälp av en kontinuerlig reflektion och kollegial utvärdering. Efter den 
processen kan dokumentationen komma att kallas pedagogisk dokumentation. Det 
är denna process som gör att det kan kallas pedagogisk dokumentation (a.a). 
Svenska akademiens ordlista (2012)  beskriver begreppet dokumentation som en 
sammanställning av information (för forskning) samt något som återger 
verkligheten. Begreppet pedagogisk beskrivs som skickligt undervisande, 
vetenskapen om uppfostran, undervisning samt undervisningskonst. Begreppens 
innebörd tillsammans skapar pedagogisk dokumentation. Det går alltså inte att 
endast ägna sig åt att dokumentera. Det krävs att man i praktiken gör 
dokumentationen pedagogisk för att det ska kunna kallas pedagogisk 
dokumentation. Palmer (2012) beskriver hur man kan utnyttja en och samma 
dokumentation genom att se på den från olika syn- och infallsvinklar. Hon menar 
att man kan vrida och vända på det som dokumenterats och få ut en helhetsbild. 
Inom området som dokumenterats kan man ställa sig flera frågor som bidrar till en 
reflektion. Hon menar att dokumentationen görs pedagogisk genom att den 
granskas kritiskt och diskuteras av arbetslaget. Palmer beskriver även de metoder 
som kan användas vid dokumentationen. De innefattar sådant som 
videoinspelning, anteckningar, fotografering, samtal med barn m.m. Vilken metod 
som väljs är beroende av vad som ska dokumenteras. Det är väsentligt att klargöra 
syftet och målet med dokumentationen innan den genomförs för att kunna ta del 
av hela processen (a.a).  
 
Turner (2010) diskuterar begreppet dokumentation och menar att det ger en annan 
mening åt vad undervisning och lärande innebär. Pedagogisk dokumentation 
innebär att pedagogen undersöker sig fram till en mening och sätter sig in i olika 
perspektiv utöver sina egna uppfattningar. Pedagogen ska inte enbart utgå ifrån 
sina egna föreställningar utan även ställa sig kritisk till sig själv och ta del av 
andras perspektiv. Dokumentationsarbetet kräver mycket tid och ett stort 
engagemang från lärarens sida. Det ger en möjlighet till förändring genom en 
gemensam analys och reflektion av det som har dokumenterats  Dokumentationen 
ger en möjlighet att förändras och utvecklas inför framtiden. Den ger pedagogerna 
ett verktyg för att kunna lära känna barnen. Turner (2010) menar att pedagogisk 
dokumentation ger oss en inblick i vad det egentligen menas med att söka efter 
svar. 
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2.2 Teoretisk utgångpunkt 
 
Denna studie syftar till varför pedagoger väljer att använda eller inte använda sig av 
pedagogisk dokumentation och vilka faktorer som kan komma att påverka det valet. 
I studien används ramfaktorteorin som teoretisk utgångspunkt. Anledningen till att 
ramfaktorteorin valts som teoretisk utgångspunkt är för att framhäva olika ramar 
som kan komma att påverka användandet av pedagogisk dokumentation i 
förskolorna.  Enligt Pettersen (2008) beskrivs ramfaktorer som förhållanden som 
kan ha inverkan på det pedagogiskarbetet då ramfaktorer är aspekter som 
pedagogen förhåller sig till i verksamheten. Dessa aspekter kan styra pedagogens 
arbete och på så sätt hämma den eller också främja den i olika omfattningar. Detta 
skriver även Lundgren (1972) då han menar att ramfaktorer kan skapa 
begränsningar för läraren och undervisningen samt styra dem. Pettersson & Åsén 
(1989) menar att pedagogen kan uppleva ramarna som bestämmande. 
Konsekvenserna som författarna nämner är att de bestämmande faktorerna kan 
medföra till att läraren känner sig begränsad och utesluter variationer i sitt dagliga 
arbete. Dahllöf (1967) undersöker resultatet av situationer som berörts av 
ramfaktorer och menar att dessa ramar gjorde inverkan resultatet. 
 
I Lpfö98 (skolverket, 2010) sätts ramar upp i form av målsättningar och kriterier 
som pedagogen ska hålla sig inom samt dess läraruppdrag som de ska fullfölja i 
verksamheten. Pedagogen ska i sitt yrke spegla läroplanens mål och följa de 
kriterier som bestämts.  
 
Dahllöf (1999) menar att pedagogerna och undervisningen inte behöver ha någon 
direkt förbindelse med ramfaktorerna som förekommer i verksamheten för att 
påverkas av den.   
 
 I denna studie kommer begreppet ramar eller ramteori tas upp. I studien innefattar 
ramarna de aspekter som hämmar eller främjar pedagogen från att använda sig eller 
inte använda sig av pedagogisk dokumentation i verksamheten så som författarna 
beskriver ovan. Jag använder mig av ramfaktorteorin eftersom att det kan vara en 
förklaringsmodell till olika aspekter som kan påverka användandet av pedagogisk 
dokumentation.  

2.3 Pedagogers uppfattningar om pedagogisk dokumentation 
Flennery & Schwartz (2011) undersöker pedagogernas inställningar och tankar 
gentemot den pedagogiska dokumentationen. Författarna vill ta del av lärarnas 
arbete med den pedagogiska dokumentationen samt deras tankar om verktygets 
process och syfte. Utifrån undersökningen framkom det orolighet bland 
pedagogerna gällande pedagogisk dokumentation. Lärarna känner att de inte fått 
klarhet över den pedagogiska dokumentationen de menar även att de är osäkra 
över användningen av metoderna vid en dokumentation samt vad som egentligen 
ska dokumenteras. Undersökningen visade även att de flesta pedagoger som 
deltog i undersökningen var osäkra vid tillvägagångssättet för pedagogisk 
dokumentation (a.a). Persson (2000) skriver att pedagogerna menar att det skulle 
underlätta och fungera bättre om de endast behövde fokusera på det väsentliga, då 
de skulle få mer tid till samspelet med barnen. 
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Turner (2010) skriver att det är lätt att missuppfatta olika delar inom den 
pedagogiska dokumentationen därför är det viktigt att klargöra alla delar innan 
den genomförs.  Författaren anser även att dessa missuppfattningar måste tas upp 
för att pedagogerna ska utvecklas och förberedas inför framtida utmaningar. Det 
är viktigt att vara engagerad i den pedagogiska dokumentationens process för att 
som pedagog kunna utveckla sig själv och ta del av lärandeprocesser. Pedagogen 
ska vara en undersökare som ska vilja förstå och lära sig (a.a).  
 
Buldu (2010) undersöker värdet av att använda pedagogisk dokumentation. Han 
skriver att vid användningen av pedagogisk dokumentation utvecklades en 
verksamhet med möjligheter för barn samt en verksamhet där alla parter 
involverades såväl pedagoger, föräldrar och barn. Undersökningen visade att 
pedagogerna blev mer medvetna om den pedagogiska dokumentationen. Genom 
att använda sig av verktyget gav det pedagogerna ett medvetande om varje barn 
och dess olika lärandeprocesser. På så sätt kunde förskolan förbereda olika 
material som skulle passa alla barns behov, förmågor och inlärningssätt. 
Forskaren beskriver hur verktyget gett stöd och bidragit till effektivare arbete för 
pedagogerna. Han visar med sina resultat hur positiva alla parter varit till detta 
hjälpmedel. Pedagogerna i Buldus (2010) undersökning menar även att den 
pedagogiska dokumentationen passade alla barns behov. Projektet som författaren 
höll i visade att pedagogerna hade använt sig av ett kreativt arbetssätt och en 
mängd olika inlärningsstilar. Den pedagogiska dokumentationen medförde 
förståelse för barnet och dess tankesätt, en professionell utveckling hos 
pedagogerna, samt ett utvecklat samarbete mellan alla parter dvs. kollegor, 
föräldrar och barn. Resultatet från Buldus undersökning visar att det bör finnas en 
kontinuerlig utvärdering för att barnen ska kunna få de stöd och behov som de 
behöver för sitt lärande (a.a). Palmer (2012) beskriver att Pedagogisk 
dokumentation används för att följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten. 
Vid användingen av verktyget ska läraren undersöka det som händer i 
barngruppen samt förhållandet mellan barnen och pedagogerna. Genom att ha 
med de aspekterna i sin dokumentation synliggörs utvecklingsarbetet vid analys 
av dokumentationen (a.a). 
 
Två lärare i Buldus (2010) undersökning beskriver sitt arbete med pedagogisk 
dokumentation.  
 

“Jag var tvungen att lägga extra uppmärksamhet för att inte missa viktiga samtal 
bland barn. Jag tillbringade extra tid åt att organisera barns arbetsprover och 
välja de mest representativa, ibland var det överväldigande att analysera all data 
som vi samlat in.” (Keri 04-12-08) 

 
"Denna process hjälpte mig att utveckla mina pedagogiska förmågor, det var 
intellektuellt stimulerande, engagerande, och hjälpte mig att komma föräldrar 
och kollegor närmare på ett professionellt sätt. Det hjälpte mig också att bygga 
på min lektionsplanering och min relation med barnen i mitt klassrum." (Sabrina 
11-12-2008 s. 9) 
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Parnell (2012) skriver att reflektionen som görs i arbetsgruppen vid användingen av 
den pedagogiska dokumentationen bidarar till nytta för barnen då pedagogerna får 
lära känna varje barns behov och på så sätt kommer barnen närmare. Pedagogerna 
kommer även varandra närmare då de får ta del av varandras synpunkter och 
erfarenheter. Pedagogerna får möjligheteten att vara forskare som reflekterar över 
olika situationer, hur de ska lägga upp arbetet med barnen samt vad som kan fånga 
barnens intresse. Pedagogerna delger att den pedagogiska dokumentationen hjälpt 
dem i sitt arbete då de framhävt barnen och dess behov på ett annat sätt som gör att 
de kan lägga upp sin planering utefter barnen. Pedagogerna får även tid till att 
reflektera över varför det lägger upp arbetet som de gör och hur de ska vidare 
utveckla det (a.a). 
 
 
Wien (2012) visar i sin studie att hur mycket en lärare än utbildar sig inom Reggio 
Emilia och samlar på sig kunskap så är den största förutsättningen till progression 
utvecklade vanor för dokumentation.  Med utvecklade vanor för att dokumentera 
menar Wien (2012) att läraren ska vara förberedd med verktyg och material för att 
kunna genomföra olika typer av dokumentation samt vara öppen för att 
dokumentera. På så sätt är läraren alltid redo för att dokumentera och kan utveckla 
vanor för dokumentation. Det kan ta tid innan dokumentationen rullar på, men för 
att underlätta det kan läraren utgöra förutsättningar för att kunna utföra en 
dokumentation Författaren tar upp lärares olika vanesätt vid dokumentation då 
hon menar att pedagoger dokumenterar olika mycket och på olika sätt. Hon 
berskriver att endel pedagoger har en vana att dokumentera i flytande text, medan 
andra noterar betydande situationer, tar ett foto eller också spelar in ett samtal 
mellan barnen m.m. Författaren skriver även att endel pedagoger håller kvar vid 
att dokumentera regelbundet medan andra inte gör. Wien (2012) menar att lärare 
som inte dokumenterar regelbundet engagerar sig inte i dokumentationen på 
samma sätt som de som gör. Pedagogerna har oftast inte någon automatisk vana 
till att dokumentera. Det gäller att vänja sig vid att dokumentera regelbundet trots 
att dokumentationen till en början kan kännas som ytligare arbetsuppgift som 
läggs till, då lärare kan känna att de inte hittar någon tid utföra den. Författaren 
påpekar att det brukar kännas så i början tills dess att det blivit till en vana. Att 
förstå hela syftet med den pedagogiska dokumentationen är svårt för lärarna när 
de ännu inte har utvecklade vanor till att dokumentera och fortfarande är 
frustrerade över att inte komma ihåg att dokumentera.  Ett sätt kan vara att ha som 
mål att först och främst vänja sig vid att dokumentera och ha material till hands 
(a.a).  
 

2.4 Lärarrollen och dess olika ramar som kan förekomma 
 
Innebörden och kraven på lärare har fått en annan betydelse idag jämfört med 
tidigare. Lärarrollen är i ständig utveckling som fortsätter kontinuerligt Relationen 
mellan lärare och elev samt mellan lärare och förälder är exempelvis inte 
detsamma idag som den var tidigare (Hargreaves, 2000). Persson (2002) skriver 
att ansvarområdet för pedagogen har blivit allt större idag. Det bidrar till osäkerhet 
i pedagogens professionellahållning, då kraven på pedagogen ökat successivt Han 
menar att verksamheten idag ansvarar för barnens fostran och bildning samt 
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involverandet av dess föräldrar i verksamheten. Pedagogen framhävs oftast som 
positiv inför engagerande av föräldrarna. Det han ifrågasätter och de konsekvenser 
han nämner i sin studie är att föräldrarna kritiskt granskar verksamheten då de blir 
engagerade vilket i sin tur bidrar till större krav på pedagogen (a.a).  
 
Hargreaves (2000) anser att för att få en lyckad förändring bör pedagogerna 
involveras på både ett betydelsefullt och effektivt sätt. Då de inte enbart ägnar sig 
åt ny kunskap, innehåll i läroplanen och undervisningsmetoder. Det är viktigt att 
ta pedagogens uppfattningar och synpunkter på största allvar, för att en förändring 
ska kunna genomföras (a.a).  
 
Persson (2002) beskriver följden av det pressade tidsschemat och 
arbetsbelastningen som förvirrande utifrån lärarsynen. Hargreaves (2000) menar 
att de faktorerna ger en följd av intensifiering. Innebörden av begreppet 
intensifiering är stress, krav förväntningar, kontroller på vad pedagoger gör och 
hur mycket de ska göra. Pedagogen bör få tid, för vad de vill prioritera exempelvis 
att bevara den egna kunskapsnivån, förberedelse, samspel med barnen och andra 
aspekter. Hargreaves (2000) påpekar att tiden uppfattas som pedagogens fiende 
men bör vara pedagogens vän istället. Alltså att pedagogerna ska få den tiden till 
att kunna ordna upp det som ska göras utan tidspress. Intensifiering kan 
motverkas genom bland annat en tid som är avsedd för arbete i samtal med 
kollegor eller utvecklingsprojekt. På så sätt bidrar det till ett lugnare arbete, ökad 
förståelse och bildning. 
 
En viktig aspekt som Hargreaves (2000) tar upp i sin studie är tid för den egna 
undervisningen samt annat arbete som exempelvis förberedelse och planering. Där 
av får pedagogerna mer ledig tid till att kunna fokusera på annat så som 
exempelvis mer tid med barnen. Hargreaves (2000)  ger exempel på hur viktig 
tiden är och att pedagogen bör få den tiden för att klara sig ur all påfrestning. Det 
är även nödvändigt att skapa tid till ett kollegialt arbete och samtal. På så vis får 
pedagogen chans till att hitta nya möjligheter och idéer. Istället för att fastna vid 
ett problem och på så sätt kan alla i verksamheten hjälpas åt för att kunna utveckla 
goda strategier, ge varandra råd och stöd i arbetet (a.a).  
 
 
Persson (2002) undersöker i sin studie förskollärares uppfattningar kring sitt 
arbete, i den ständiga förändringen. Resultatet visar att pedagogerna är negativa i 
sina svar. Pedagogerna menar på att deras uppdrag har utvecklats till det sämre. 
Då pedagogernas arbetsbelastning har ökat och allt fler arbetssysslor har lagts på 
pedagogen. Utifrån intervjun som Persson (2002) genomförde med pedagogerna 
svarar två pedagoger: 
 

“Jag ser det negativt med olika kringuppgifter. Det är synd, för det är trots allt på 
barnen som man vill lägga största kraften.” (Persson, 2002) 
 
“Det är inte alls samma yrke. Tyvärr är många gånger undervisningen sekundär i 
sammanhanget. Det är otroligt som det har förändrats. Resurserna och hela synen 
på lärare, har gått till det sämre. Ingenting har gått till det bättre, till det 
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positivare, jag kan inte komma på någonting som har blivit bättre, det är ju 
hemskt.” (Persson, 2002) 

 
Persson (2002) beskriver lärandet som ett intressant yrke men att det kan finnas 
begränsningar och frustrerande moment. Läraruppdraget har blivit alltmer 
utvidgat och det läggs ständigt nya uppgifter på pedagogen. Han menar att det inte 
enbart handlar om att förmedla kunskapen till eleverna. Han påpekar att det är 
mycket mer så som pedagogens bemötande, förhållningsätt, att locka eleverna till 
skolan och hålla deras intresse för skolan vid liv samt att ta ansvar för en del av 
fostran m.m. pedagogerna i undersökningen menar att det skulle underlätta och 
fungera bättre om de endast behövde fokusera på det väsentliga, då de skulle få 
mer tid till samspelet med barnen (a.a) 
 
Hargreaves (2000)  studie fokuserar på att försöka förstå pedagogernas synvinkel. 
Han talar om pedagogens stora roll att övervinna förnyelserna för att sedan sätta 
dem i rätt sammanhang och använda sig av det i praktiken. Pedagogen tar den 
största belastningen i förändringen menar Hargreaves (2000). Det är pedagogen 
som prövar förnyelsen, i praktiken och får pröva sig fram till en god förändring. 
Som passar eleven, lärandet och verksamheten samt de kriterier och förväntningar 
som ställs på dagens pedagoger (a.a). 
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3 SYFTE 
 

Pedagogisk dokumentation innebär att fånga upp och synligöra lärandet hos 
barnen. Den pedagogiska dokumentationen kan även ge förutsättningar för 
utvecklingsmöjligheter både för arbetslaget och hela verksamheten. Detta med 
hjälp av kontinuerlig reflektion och kollegial utvärdering (Wehner-Godée 2000). 
För att som pedagog kunna ta del av lärandeprocesser samt utveckla sig själva och 
verksamheten är det viktigt att vara engagerad i den pedagogiska 
dokumentationsprocessen. Pedagogen ska vara en undersökare som ska vilja 
förstå och lära sig (Turner, 2010). Ramfaktorteorin är enligt Dahllöf (1999) 
faktorer som kan ha inverkan på verksamheten och det pedagogiska arbetet.  
 
I min studie vill jag undersöka varför pedagoger väljer att använda eller inte 
använda sig av pedagogisk dokumentation och vilka faktorer som kan komma att 
påverka det valet. 
 
 
 

- Hur ser pedagogerna på sin kunskap om pedagogisk dokumentation? 
 

- Vilka för- och nackdelar ser pedagoger med pedagogisk dokumentation? 
 

- Vilka ramar tas upp av pedagogerna och hur påverkas användandet av den 
pedagogiska dokumentationen av de ramarna? 
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4 METOD 
 

Undersökningsfrågan dök upp efter att ha gått en kurs om Reggio Emilia-
pedagogik, där pedagogiska dokumentationen betonades  och inspirerade till 
denna studies syfte. Under kursens gång skapade jag en tanke om vad min 
frågeställning skulle handla om och med hanledarens hjälp formulerade jag 
frågeställningen.  
  
Under utbildningens gång har vi fått ta del av olika teorier om läraruppdraget samt 
om pedagogisk dokumentation. I undersökningen presenterar jag teorierna som 
berör undersökningsfrågan, för att sedan visa hur det fungerar i verkligheten och 
praktiken. Det görs främst med hjälp av pedagogernas erfarenheter, då det är 
pedagogerna som är de största kunskapskällorna och de som har erfarenheterna.  
En enkätundersökning gjordes för att få svar på studiens syfte samt 
forskningsfrågor. Genom enkäter kan respondenterna dela med sig av sina 
uppfattningar om pedagogisk dokumentation. 
 

4.1 Val av metod 
Metoden som användes för insamling av data i denna studie var en kvalitativ 
enkätundersökning. Undersökningen utgår ifrån det kvalitativa synsättet eftersom 
det som intresserar mig i min frågeställning och studie är hur pedagogerna tolkar 
och formar sin verklighet samt deras tidigare erfarenheter kring pedagogisk 
dokumentation (Backman 2008). Vid insamlingen av information, utformas 
enkäterna på ett sätt där forskaren tar del av lärares eget svar och erfarenheter om 
hur ämnet berör dem i deras arbete och vardag. Ejvegård (2003) menar att enkäter 
är ett smidigare val och samtidigt kräver mindre tid än intervjuer. Det är även som 
en metod där flera respondenter nås samtidigt. Den insamlade informationen som 
redan är i skriftlig form kräver mindre efterarbete liksom redovisningen av 
resultatet. I intervjuer är det svårt att undvika att frågorna formuleras på olika sätt. 
De som deltar i en enkätundersökning får samma frågor och i samma ordning. 
Ordningen på frågorna samt hur de formuleras har stor betydelse. Intervjuer är 
även svårare att bearbeta (Ejvegård, 2003). Anledningen till att jag valde att 
använda mig av enkäter istället för intervjuer är att pedagogerna ska kunna skriva 
vad de tycker och känner utan att bli utpekade. Det ger respondenterna längre tid 
att tänka igenom sina svar och resultatet kan därmed bli mer rättvisande. En annan 
anledning till att jag valde att använda mig av en enkätundersökning istället för 
intervjuer var för att kunna få en bredare undersökningsgrupp.  
 
Respondenterna på förskolorna informerades om undersökningen samt syftet med 
den. De fick själva välja om de ville delta. Forskaren förklarade att 
enkätundersökningen är anonym och att ett stort kuvert lämnas på förskolan där 
alla deltagande kan lämna sin enkät.  Forskaren samlade sedan in kuverten på 
varje förskola med alla enkäter i. Respondenterna fick en vecka på sig att svara på 
enkäten. I studien framgår inte vilken ort som undersökningen gjordes på för att 
försäkra sig om dess anonymitet.  
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4.2 Urval och avgränsningar 
Deltagandet kommer att ske anonymt då namnen på pedagogerna inte kommer att 
anges på enkäterna.  Pedagogerna som deltagit i enkätundersökningen har arbetat 
som lärare allt från 4 månader upp till 33år. Pedagogerna får mellan 2-4 timmars 
planeringstid där vissa förskolor går utbildningar under den angivna tiden. 
Urvalet av förskolor gjordes inte slumpmässigt utan endast traditionella förskolor 
användes i undersökningen. Eftersom syftet var att visa varför pedagoger väljer att 
använda eller inte använda pedagogisk dokumentation uteslöts  Reggio Emilia-
förskolor ur undersökningen. På dessa förskolor kan pedagogerna inte välja om de 
vill använda pedagogisk dokumentation eller inte utan det används regelmässigt. 
Enkäterna delades ut på traditionella förskolor i två olika kommuner. På så sätt 
fick jag större underlag än om förskolor i bara en kommun hade använts. 
 
Min frågeställning presenterandes för pedagogerna, som även informerades om 
syftet med enkätundersökningen. Jag utformade frågorna på ett sätt som gjorde att 
pedagogerna kunde delge så mycket som möjligt om sina upplevelser av 
pedagogisk dokumentation samt de ramar som påverkar arbetet. Deltagande var 
10 förskolor och 32 lärare. Sammanlagt 32 enkäter samlades in.  
De avgränsningar som gjordes var att studien endast riktade sig mot lärare i 
förskoleverksamheten och inte högre upp i skolan, för att inte arbetet skulle bli 
alltför brett och för att min utbildning riktar sig mot förskolor och förskoleklasser. 
Studien begränsar undersökningsområdet som är pedagogisk dokumentation. I 
studien blev valet att endast inrikta sig på lärarnas uppfattningar om pedagogisk 
dokumentation och inte föräldrarnas eller barnens.  
 

4.3 Metoddiskussion 
Det negativa med valet av enkätundersökning som metod, var att inte kunna ställa 
följdfrågor, för att försäkra sig om att få de svar som var väsentliga för studien. I 
valet av enkätundersökning läggs därför stor vikt vid att frågorna formuleras 
noggrant för att få ett väsentligt svar.  Frågorna ska vara lätta att förstå. En annan 
nackdel med enkät som metod var att jag hade fått mer utförliga svar om jag hade 
kunnat ställa följdfrågor. De pedagoger som besvarade enkäten var endast kvinnor 
vilket innebar att inte båda könen fick komma till tals i undersökningen. 
 

De flesta hade även arbetat i verksamheten under ett flertal år och tog sin examen för 
många år sedan. En del påpekade även själva att mycket har förändrats sedan dess i 
läraruppdraget.  En tredje aspekt att ta hänsyn till var att många inte ville delta i  
enkäten för att de var oroliga för sin okunskap om pedagogisk dokumentation. 
Eftersom pedagogisk dokumentation är ett relativt nytt begrepp, var det särskilt de i 
de äldsta ålderskategorierna som inte ville delta. De uppfattade enkäten snarast som 
ett förhör om deras kunskaper om pedagogisk dokumentation, trots att de hade 
informerats om studiens syfte och att det var deras erfarenheter och upplevelser som 
var det viktiga. Det innebär att resultatet kanske främst speglar erfarenheter och 
upplevelser hos dem med goda kunskaper om pedagogisk dokumentation. 
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5 RESULTAT 
I detta kapitel kommer jag först att presentera hur pedagoger ser på sin kunskap 
om pedagogisk dokumentation. Dessa kommer sedan att delas upp under 
rubrikerna säkra och osäkra. Därefter kommer förekommande för- och nackdelar 
med användandet av pedagogisk dokumentation att presenteras. Efter det kommer 
jag att presentera de ramfaktorer som pedagogerna tagit upp som de anser kan 
hämma eller främja användandet av den pedagogiska dokumentationen. Syftet är 
inte att jämföra pedagogernas arbete med pedagogisk dokumentation, studien 
riktar sig mot pedagogernas egna svar och åsikter.  

5.1 Pedagogers syn på sin kunskap om pedagogisk 
dokumentation 
Utifrån enkätundersökningen där 32 lärare deltagit framkom det att 28 pedagoger 
mer eller mindre använder sig av pedagogisk dokumentation i verksamheten. Det 
framkom även att fyra pedagoger inte använder sig av detta verktyg. 

Diagrammet visar att av de pedagoger som använder sig av pedagogisk 
dokumentation menar åtta pedagoger att de inte känner sig osäkra inom någon del. 
De fyra pedagoger som inte använder sig av pedagogisk dokumentation har inga 
kunskaper om pedagogisk dokumentation och finns därför inte med i diagrammet 
nedan.  

 
 

5.1.1 Säkra  
De lärare som besvarade att de har kunskaper om pedagogisk dokumentation 
beskriver mer utförligt hur de använder sig av samt varför det använder sig av den. 
Pedagogerna beskriver att de får ut mycket nytta från en och samma dokumentation 
och på så sätt underlättar deras arbete. De skriver även att de kan använda 
dokumentationen som ett underlag för diskussioner med kollegor, samspel med 
barn, något att bygga vidare på vid förberedelse inför exempelvis en samling, få 
information och kunskaper om barnet samt ta del av andra pedagogers perspektiv 
och erfarenheter. Detta genom att de i arbetet med den samlade dokumentationen 
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planerar, genomför och utvärderar i arbetslaget. De skriver att de är viktigt att 
verkligen ta del av samtalet samt öppna upp ögonen för nya tankar och möjligheter 
för att en förändring till det bättre ska ske.  
 

Pedagogerna menar att genom att använda sig av pedagogisk dokumentation 
utvecklas de i gruppen och får en bättre arbetsmiljö. Detta genom att de kommer 
kollegorna närmare då de tillsammans är forskare som reflekterar och tar del av 
varandras erfarenheter och synpunkter. 

De menar att de även utvecklar sig själva genom att de reflekterar över vad de har 
gjort och samtidigt är självkritiska och öppna för olika slags variationer samt idéer. 
De menar även att de kan ta del av den pedagogiska dokumentationen vid planering 
av det egna arbetet. En del skriver att de som pedagoger har lärt sig mer, men att de 
inte upptäckt eller sett någon förändring hos barnen. Medan andra pedagoger menar 
att de oftast använder sig av pedagogisk dokumentation för att synliggöra barnens 
lärande och utveckling.  
Den pedagogiska dokumentationen främjar barns lärande påpekar en del pedagoger. 
Pedagogerna observerar barnen med hjälp av olika metoder så som att exempelvis 
ta fotografier, skriva ner barns tankar, ta del av barns arbeten etc. Detta diskuteras 
sedan i arbetslaget. Genom att observera barnen på olika sätt menar pedagogerna att 
de kan ta del av barnens tankar och intressen. På så sätt kan de förstå barnen på ett 
annat sätt och bygga på deras kunskaper utefter det. De olika observationer som 
görs får både barn och föräldrar ta del av. Pedagogerna skriver att föräldrarna på så 
sätt kan följa barnens arbete som sker i verksamheten och komma i diskussioner 
med dem i verksamheten På så sätt involveras alla parter d.v.s. föräldrar, barn och 
pedagoger. 
 

5.1.2 Osäkra  
Av de pedagoger som svarade att de använder sig av pedagogisk dokumentation 
svarade tjugo att de känner sig osäkra inom någon del. Diagrammet visar vad de 
tjugo pedagoger känner sig osäkra inom. 
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Fyra lärare anser att de är osäkra på vad som egentligen ska dokumenteras samt vid 
vilka situationer som en dokumentation ska göras medan sex pedagoger menar att 
de är osäkra på när och hur ofta en dokumentation ska göras. När det gäller den 
pedagogiska dokumentationens process anser många lärare att de är osäkra vid 
efterarbetet. Att de inte vet hur de ska formulera sig och gå vidare med 
dokumentationen för att fullfölja den pedagogiska processen. Denna kategori är 
även den som tagits upp av flest pedagoger i enkätundersökningen. Två pedagoger 
tar även upp deras osäkerhet över användingen av metoderna vid en dokumentation. 
Exempel på metoder är anteckningar, videoinspelningar, barnens bilder och 
arbeten, fotografier m.m. 
 
Trots att de känner sig osäkra inom någon del av den pedagogiska dokumentationen 
fortsätter det att använda sig av den. Andledningen till att de fortsätter använda sig 
av pedagogisk dokumentation är för att den för med sig många bra fördelar. De 
skriver att verktyget hjälper dem i verksamheten trots att vissa delar är oklara. 
Pedagogerna arbetar sig framåt med kollegorna för att utvecklas. De skriver att 
verktyget är ett bra underlag till att utgå ifrån i sitt arbete samt att den för med sig 
olika diskussioner i arbetslaget. Föräldrarna tas även upp av pedagogerna då de 
skriver att de tar del av bilderna som de hänger upp på väggarna och läser barnens 
tankar. Detta hade bidragit till samtal mellan barn, lärare och förälder. Några av de 
pedagogerna som beskrev att det var osäkra inom någon del skrev även att de 
använda sig av pedagogisk dokumentation ibland eller mycket sällan.  Pedagogerna 
menar att de ibland tvekar för de är osäkra om de gör rätt, då de brukar sluta med 
att de endast blir en dokumentation som läggs åt sidan. 
 
Fyra pedagoger skriver att de inte använder sig av pedagogisk dokumentation i 
verksamheten. Dessa finns heller inte med i diagrammet. Två av de pedagogerna 
beskriver att de inte har så mycket kunskaper om pedagogisk dokumentation vilket  
de menar inte främjar till att använda sig av det. De känner att de inte fått klarhet 
över verktyget pedagogisk dokumentation och dess bärande syfte.  Den tredje 
pedagogen svarade att hon är ointresserad medan den fjärde skrev att hon inte vet. 
De menar att anledningen till att de inte använder sig av pedagogisk dokumentation 
är ointresse samt att det funkar bra att göra så som de alltid har gjort och att det är 
bekväma vid de rutiner de redan har.  
 

5.2 För- och nackdelar med pedagogisk dokumentation 
 
De flesta pedagoger tar upp både för- och nackdelar med pedagogisk 
dokumentation medan ett fåtal endast tar upp ett exempel. De faktorer som 
framkom upprepades i flera andra svar som redan tagits upp här ovan eller kommer 
att tas upp nedan. Pedagogerna skrev bland annat att de nackdelar som framkom är 
osäkerheten inom pedagogisk dokumentation de menar att arbetet med verktyget 
försvåras då de inte får en klar bild av verktyget. En annan nackdel som tagits upp 
är att pedagogiska dokumentationens process tar tid och kräver mycket arbete och 
engagemang som de inte alltid har. Pedagogerna menar att de kan komma andra 
kringuppgifter ivägen som gör att den pedagogiska dokumentationen får vänta. De 
skriver även att det är jobbigt när vissa pedagoger inte är engagerade inom området 
vilket de menar inte heller uppmuntrar en till att fortsätta med processen.  
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Fördelarna som tagits upp är att pedagogerna får ut mycket från en och samma 
dokumentation, de utvecklar sig själva, ser barnens behov och kommer de närmare, 
kollegiala samarbetet förbättras, större relation samt involvering av föräldrarna. De 
menar även att de lär av varandra då de under reflektionen får ta del av varandras 
åsikter och erfarenheter.  
 
 
 

5.3 Faktorer som påverkar användandet av pedagogisk 
dokumentation  
 
Flera pedagoger menade att det fanns faktorer som påverkade användandet av 
pedagogisk dokumentation även av de lärare som beskrev att de hade kunskaper om 
pedagogiska dokumentationen. Några lärare tog upp en faktor som de kände 
påverkade medan andra tog upp ett par stycken. De ramar som dök upp var; 
kunskap, kollegor, stress och olika kringuppgifter.  Några få svarade  “de hade 
kunnat vara bättre” och “vet ej”. 
 

5.3.1 Kompetens/Kunskap 
 
Det framkom att de som använder sig av pedagogisk dokumentation som mest är de 
som inte känner sig osäkra inom någon del. Dessa beskrev utförligt vid vilka 
tillfällen de använder sig av den pedagogiska dokumentationen och till vilken nytta 
samt att det inte skulle vara fel med en kontinuerlig information.  
 
Några av de pedagogerna som beskrev att de är osäkra inom någon del skrev att de 
använder sig av pedagogisk dokumentation ibland och några få mycket sällan.  
Pedagogerna menar att de ibland tvekar för de är osäkra på om dem gör rätt, då det 
brukar sluta med att de endast blir en dokumentation som läggs åt sidan. 
 

“Trots osäkerheten inom den pedagogiska dokumentationen så har det medfört 
till större diskussioner och samarbete i arbetsgruppen. Vi gör helt enkelt det 
bästa av situationen” (lärare yrkesverksam 17år). 

 
Kunskap om den pedagogiska dokumentationen är en faktor som tas upp av många 
pedagoger. De menar dock att trots att de känner sig osäkra inom någon del så har 
verktyget hjälpt dem i verksamheten. De arbetar sig framåt med sina kollegor för att 
utvecklas. 
 
Utifrån enkätundersökningen är det endast några få pedagoger som skriver att de 
inte använder sig av pedagogisk dokumentation och av de så svarade två pedagoger 
att de inte kände klarhet över pedagogiska dokumentationens mening.  
En av de pedagogerna menade att hon inte hade kunskaper om pedagogisk 
dokumentation och inte använder sig av det.  Hon beskriver även i citatet nedan. 
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“Jag skulle behöva mer aktuella kunskaper och förnya tänkandet. Det var ett tag 
sen jag utbildade mig” (Lärare, yrkesverksam 33år). 

Utifrån undersökningen framkom det även att flera lärare inte får tillräckligt med 
information om pedagogisk dokumentation. Lärarna medger även att de behöver 
mer aktuell information då de flesta lärare tagit examen för flera år sedan. Andra 
menar att de vill ha mer kontinuerlig information och kunskaper för att kunna ha 
möjlighet att utvecklas samt komma in i diskussioner under arbetets gång och 
utveckla kunskapen till färdigheter. Även de pedagoger som svarade att de har 
kunskap om pedagogisk dokumentation och visar sin kunskap om pedagogisk 
dokumentation i enkätundersökningen medger att det inte skulle vara fel med 
kontinuerlig information. Många pedagoger menar att de lär sig under tiden i 
verksamheten då de kan ta del av varandras kunskaper samt av de ny examinerade 
och vice versa. Andra är helt ointresserade och vill arbeta i de rutiner som de har då 
de känner sig säkrare inom dessa. Många pedagoger vill ha mer kunskaper om 
pedagogisk dokumentation, för de vill förnya sitt tänk. Svar som även kom fram i 
enkätundersökningen är “jag vet inte” och “jag har inget större intresse för 
pedagogisk dokumentation”. 

5.3.2 Kollegor 
 
I det kollegiala arbetet känner de flesta pedagoger att det blivit till det bättre då 
diskussioner mellan pedagogerna ökat och blivit nyttigare. Diskussionerna som 
förts i gruppen har bidragit till öppenhet, eftertankar, erfarenheter och idéer för det 
egna lärandet. Även för planering av det egna arbetet och för den gemensamma 
verksamheten. De flesta pedagoger påpekar i sina svar att  det kollegiala arbetet, 
har förbättrats då diskussionerna och samarbetet ökat samt utvecklats. Pedagogerna 
beskriver att det är mycket intressant att ta del av andras erfarenheter. 
 
Ett fåtal pedagoger menar att arbetet med kollegorna inte påverkat alls. Några lärare 
var även frustrerade över att själva behöva ta initiativ för att ett bättre samarbete 
överhuvudtaget ska ske. De menar att de måste komma från alla inblandade och 
inte enbart från ett fåtal. En pedagog beskriver att man inte orkar lägga ner energi 
på saker och ting längre, på grund av att ingen annan tar initiativ. De menar på att 
det inte blir någon utveckling med negativa kollegor. En annan lärare menar att de 
är jobbigt när några lärare är kvar i de gamla rutinerna och inte vill ändras. Hon 
beskriver det som att de känns som att de inte riktigt trivs med att de kommer 
nyutbildade som ska ändra på saker och ting. Av de pedagoger som inte använder 
sig av pedagogisk dokumentation är det två stycken som är ointresserade. De 
menade att de var nöjda med rutinerna som de är och vill inte ändra på det dem 
alltid har gjort. 
 

5.3.3 Kringuppgifter 
 
Pedagogerna känner tidsbrist och menar att det påverkar användandet av den 
pedagogiska dokumentationen. De skriver även att de andra arbetsuppgifterna ofta 
kommer i vägen.  Många av de svarande påpekar att de ett flertal gånger fått lägga 
dokumentationen åt sidan, för att hinna med allt annat runt omkring. Då blir det 
oftast bara en dokumentation, utan någon vidare utveckling eller pedagogik.  
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De skriver att de ska göras så mycket annat under veckans gång. En av 
pedagogerna beskriver i citatet nedan 
 

”Jag känner mig stressad, man vill få det att rulla. Bilder och texter kan snabbt 
kännas gamla. Man vill arbeta med det när det fortfarande känns nytt och 
glödande” (lärare yrkesverksam 15år). 

 
Lärarna beskriver att de behöver utveckla olika sorters strategier för att ha 
möjlighet att hinna med allt under arbetets gång. De skriver även att de skulle 
underlätta om de får mer tid till att kunna planera och diskutera detta mer utförligt 
för att lägga upp en plan och tydlig strategi. 
 
Pedagogerna menar att det bör finnas tid till att utveckla den egna kunskapsnivån 
samt tid för att kunna reflektera i grupp och se andra kollegors perspektiv. De anser 
att för att ge kunskapen en chans bör tiden finnas för att kunna diskutera och pröva 
den i verksamheten. På så vis utveckla de nya kunskaperna till en färdighet. 
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6 DISKUSSION 
Utifrån enkätundersökningen tog jag del av de faktorer som kom att påverka varför 
pedagoger väljer att använda sig eller inte använda sig av pedagogisk 
dokumentation. Såsom om den pedagogiska dokumentationen gav pedagogerna 
nytta eller inte i sitt arbete samt vilka för och nackdelar det fanns vid arbetet med 
den pedagogiska dokumentationen och vilka ramfaktorer som främjar eller hindrar 
användandet av den pedagogiska dokumentationen.  
På så sätt kunde studien ta del av varför pedagogerna använder eller inte använder 
den pedagogiska dokumentationen. Utifrån svaren i enkätundersökningen kunde 
faktorerna sorteras under två rubriker; Vad är det som främjar användandet av den 
pedagogiska dokumentationen? respektive Vad är det som hämmar användandet av 
den pedagogiska dokumentationen? 

  

6.1 Vad är det som främjar användandet av den pedagogiska 
dokumentationen? 
 
Enkätundersökningen visar att många pedagoger mer eller mindre använder sig av 
pedagogisk dokumentation i verksamheten. De pedagoger som mest använder sig 
av pedagogisk dokumentation är de pedagoger som känner sig säkra inom området. 
De kan även förklara på ett mer utförligt sätt hur de använder sig av pedagogisk 
dokumentation. De ger dem även förutsättningar för att kunna använda sig av 
verktyget.  
 
Det som pedagogerna anser främjar användandet av pedagogisk dokumentation är 
till största delen det de får ut av den. Pedagogerna skriver att det underlättar deras 
arbete då de får ut mycket från en och samma dokumentation. De använder sig av 
verktyget för att utveckla sin egen professionalitet genom att de får tänka tillbaka 
på vad som var bra och dåligt, vad de kan utveckla samt hur de kan göra det bättre 
nästa gång. De använder sig även av verktyget för att utvecklas i gruppen och få en 
bättre arbetsmiljö. Detta genom att de kommer kollegorna närmare då de 
tillsammans är forskare som reflekterar och tar del av varandras erfarenheter och 
synpunkter. 
 
De flesta av pedagogerna känner att det kollegiala arbetet har blivit bättre då 
diskussioner mellan pedagogerna ökat och blivit nyttigare. Diskussionerna som 
förts i gruppen har bidragit till öppenhet, eftertankar, erfarenheter och idéer för det 
egna lärandet. De har även bidragit till planering av det egna arbetet och den 
gemensamma verksamheten. Pedagogerna beskriver att det är mycket intressant att 
ta del av andras erfarenheter. Turner (2010) skriver att dokumentation ger en annan 
mening åt vad undervisning och lärande innebär. Pedagogisk dokumentation 
innebär att pedagogen sätter sig in i olika perspektiv utöver sina egna uppfattningar 
och undersöker sig fram till en mening. Pedagogen ska inte enbart utgå ifrån sina 
egna föreställningar utan även ställa sig kritisk till sig själv och ta del av andras 
perspektiv. Dokumentationsarbetet kräver mycket tid och ett stort engagemang från 
lärarens sida. Det ger en möjlighet till förändring genom en gemensam analys och 
reflektion av det som har dokumenterats  Dokumentationen ger en möjlighet att 
förändras och utvecklas inför framtiden. Den ger pedagogerna ett verktyg för att 
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kunna lära känna barnen. Turner (2010) menar att pedagogisk dokumentation ger 
oss en inblick i vad det egentligen menas med att söka efter svar. Genom att 
använda sig av den pedagogiska dokumentationen så anser de flesta att de främjar 
barns lärande. Detta genom att de observerar barnen med hjälp av olika metoder 
och sedan reflekterar över det. I reflektionen får pedagogerna ta del av barnens 
behov, intresse, hur de lär sig bäst etc. Med denna kunskap menar pedagogerna att 
de kan utveckla bättre förutsättningar för barnen samt att de lär känna barnen på ett 
annat sätt. Både Wehner (2000)  och Parnell (2012) skriver att reflektionen som 
görs vid en dokumentation bidrar med en nytta för barnen.  Detta genom att 
pedagogernas reflektion bidrar till att komma barnen närmare och lära känna varje 
barns behov samt till att lära känna arbetsgruppen. Parnell (2012) beskriver att 
pedagogerna får möjliget till att vara forskare och reflektera över olika situationer 
samt hur de ska lägga upp arbetet med barnen och vad som kan fånga barnens 
intresse. För att kunna få ut så mycket som möjligt menar pedagogerna att de är 
viktigt att verkligen ta del av samtalet samt öppna upp ögonen för nya tankar och 
möjligheter för att en utveckling ska ske. Det styrker även Palmer (2012) då hon 
beskriver hur man kan utnyttja en och samma dokumentation genom att se på de 
från olika syn- och infallsvinklar. Hon menar att man kan vrida och vända på det 
som dokumenterats och få ut en helhetsbild. Inom det området som dokumenterats 
kan man ställa sig flera frågor som bidrar till en reflektion. Dokumentationen görs 
då pedagogisk genom att den granskas kritiskt och diskuteras av arbetslaget (a.a).  
 
Pedagogisk dokumentation har även bidragit till att föräldrarna blivit involverade 
menar pedagogerna. Föräldrarna har fått ta del av de observationer och arbeten som 
barnen gjort samt deras tankar. På så sätt kan föräldrarna följa barnens arbete som 
sker i verksamheten och diskutera med pedagogerna. Det medför att alla parter 
d.v.s. föräldrar, barn och pedagoger involveras 
 

6.2 Vad är det som hämmar användandet av den 
pedagogiska dokumentationen? 
 
Många lärare nekade till enkäten, på grund av att de blev oroliga över sin okunskap 
om pedagogisk dokumentation. De påpekade att de inte kunde något eller väldigt 
lite om det. Kunskap om pedagogisk dokumentation är en faktor som tagits upp av 
flera pedagoger. Dahllöf (1967) menar att olika faktorer kan ha inverkan på ett 
resultat. I det här fallet är det dess okunskap och osäkerhet om pedagogisk 
dokumentation som påverkar användandet av pedagogisk dokumentation. 
Resultatet visar även att pedagogers osäkerhet kan bidra till att det endast blir en 
dokumentation utan någon vidare pedagogik eller utveckling.  
 
De pedagogerna som besvarade enkäten kan peka på vilken del som de känner sig 
osäkra vid eller om de inte känner sig osäkra. Det framkom tydligt i enkäterna att 
de som besvarade att de känner sig säkra kunde mer utförligt beskriva hur de 
använder sig av pedagogisk dokumentation. Medan några av de pedagoger som 
skrev att de är osäkra vid exempelvis metoden hellre valde att punkta upp sina svar 
eller beskriva mycket kortfattat. Flennery & Schwartz (2011) skriver att det är 
viktigt att få förståelse över och ta del av pedagogernas svar. För att kunna utveckla 
och förbättra användningen av pedagogisk dokumentation som ett hjälpmedel, 
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istället för en ökad osäkerhet.  Han menar även att vi ska kunna ta del av deras 
engagemang i verksamheten för att öka förståelsen. Hargreaves (2000) anser att det 
är viktigt att ta pedagogernas uppfattningar och synpunkter på allvar för att en 
förändring till det bättre ska kunna ske.  
 
Buldu (2010) gjorde en undersökning i en förskola där pedagogerna inte hade 
någon tidigare erfarenhet om pedagogisk dokumentation. Under undersökningen 
fick lärarna stöd samt bildning inom den pedagogiska dokumentationen 
kontinuerligt. De fick även all material som behövdes för att kunna utöva 
pedagogisk dokumentation i deras verksamhet. Studien visade att pedagogerna var 
mycket positiva till den pedagogiska dokumentationen. Trots att de inte hade 
någon tidigare erfarenhet av pedagogisk dokumentation. Forskaren bidrog till 
pedagogernas medvetande samt lärande om pedagogisk dokumentation. De kunde 
ta del av det som ett verktyg för att underlätta deras arbete (a.a). Flennery & 
Schwartz (2011) undersökning bidrog till ett medvetande om pedagogernas 
osäkerhet kring verktyget, trots att de använder sig av den i verksamheten. Hans 
resultat är positivt att ta till sig för att sedan kunna åtgärda det. Till skillnad från 
Buludus (2010) undersökning som gav pedagogerna stöd och hjälp för att 
utveckla lärarnas förmåga att använda sig av pedagogisk dokumentation under 
arbetets gång. Så bidrog Flennery & Schwartz (2011) undersökning endast till ett 
medvetande av pedagogernas osäkerhet och negativa syn till den pedagogiska 
dokumentationen utan några åtgärden. Pedagogerna i min undersökning var 
osäkra vid användandet av den pedagogiska dokumentationen. De visste inte 
riktigt hur ofta de skulle dokumentera och vad de skulle dokumentera.  
 
I min undersökning påpekar respondenterna att de behöver mer kunskaper 
kontinuerligt för att kunna finna strategier att lägga upp arbetet på för att hinna med 
allt som ska göras. Precis som forskaren Buldu (2010) gör i sin studie gav han 
lärarna handledning under arbetets gång. Personligen tror jag att pedagogerna 
skulle uppskatta det samt ha mer nytta av den pedagogiska dokumentationen. Om 
de hade tillgång till en sådan handledning. I min studie har jag tagit del av 
pedagogernas uppfattningar om den pedagogiska dokumentationen precis som 
Flennery & Schwartz (2011) gjorde i sin undersökning. Med den kunskapen om de 
svårigheter som pedagogerna har ute i verksamheten inom de delar som tagits upp i 
enkätundersökningen, kan problemet med pedagogisk dokumentation åtgärdas. Om 
det finns rätt resurser! På så vis kan det bli en fördel för pedagogerna istället. Enligt 
Pettersen (2008) beskrivs ramfaktorteorin som förhållanden som kan ha inverkan på 
det pedagogiskarbetet då ramfaktorteorin är aspekter som pedagogen förhåller sig 
till i verksamheten. Dessa aspekter kan styra pedagogens arbete och på så sätt 
hämma den eller också främja den i olika omfattningar. Detta skriver även 
Lundgren (1972) då han menar att ramfaktorer kan skapa begränsningar för läraren 
och undervisningen samt styra dem. 
 
Enkätundersökningen påvisade att många lärare vill få nya kunskaper och förnya 
sitt tankesätt. Medan några få är emot att ändra sin tankegång och sitt arbetssätt, de 
ville ha arbetssättet så som de är vana och bekväma vid. Turner (2010) beskriver att 
den pedagogiska dokumentationen är ett område som lätt kan missuppfattas därför 
menar forskaren att det är viktigt att se till så att allt är förstått innan den 
genomförs. Forskaren anser att missuppfattningarna måste tas upp och utvecklas för 
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att kunna förberedas inför framtida utmaningar. För att som pedagog kunna ta del 
av lärande processer samt utveckla sig själva så är det viktigt att vara engagerad i 
den pedagogiska dokumentations process. Pedagogen ska vara en undersökare som 
ska vilja förstå och lära sig (a.a) 
 
 I Undersökningen menar många lärare att de ofta får lägga den pedagogiska 
dokumentationen åt sidan. De påpekar även att de ofta kommer andra 
arbetsuppgifter i vägen.  Det slutar ofta med att de enbart blir en dokumentation, 
utan något vidare utvecklingsarbete eller reflektion.  Pedagogerna skrev även att de 
blir jobbigt när endel pedagoger är negativa till att samarbete och vill köra sitt eget 
race. De påverkar alla i verksamheten och det blir inget gjort på ett effektivt sätt då.  
Pettersson & Åsén (1989) menar att pedagogen kan uppleva ramarna som 
bestämmande. Konskvenserna som författarna nämner är att de bestämmande 
faktorerna kan medföra till att läraren känner sig begränsad och utesluter 
variationer i sitt dagliga arbete. Turner (2010) menar att den pedagogiska 
dokumentationen kräver mycket tid och engagemang av pedagogen. Detta för att 
pedagogen inte enbart ska utgå ifrån sina egna föreställningar och uppfattningar, 
utan även vara självkritisk och kunna ta del av andras perspektiv. Om pedagogerna 
är engagerade kan de på så vis ta del av lärande processer samt utveckla sig själva. 
Wehner (2000) beskriver att reflektion och utvärdering av den samlade 
dokumentationen görs i samarbete med kollegorna. Detta för att den pedagogiska 
dokumentationen ska ge bättre förutsättningar till utveckling för hela verksamheten. 

6.3 Slutord 
 
Sammanfattningsvis så visar resultatet att största delen av pedagogerna mer eller 
mindre använder sig av den pedagogiska dokumentationen trots att olika ramar 
påverkade användningen av verktyget. Största delen pedagoger känner att de finns en 
osäkerhet inom någon del inom den pedagogiska dokumentationensprocess, men 
fortsätter dock att använda sig av verktyget. Detta för att de känner att den 
pedagogiska dokumentationen ger med sig fördelar.  
 
Det verkar som att det krävs en god samarbetskultur för att allting ska rulla på och 
kunna bli optimalt. Det krävs initiativ samt engagemang från alla håll för att det 
ska fungera. Tiden är fortfarande den samma men med en öppen grupp där alla 
parter är involverade, så kan lärarna skapa en arbetsmiljö som går ihop. 
Hargreaves (2000) skriver även att för att en utveckling ska kunna bli till det 
bättre så måste pedagogerna vilja förändras och engagera sig. 
 
Det krävs även mer kunskaper om pedagogisk dokumentation för att alla lärare 
ska involveras. Att lärare är ointresserade kan bero på okunskap samt osäkerhet. 
Tror även att det skulle underlätta mycket för lärarna om de fick kontinuerlig 
information. Precis som lärarna själva beskriver i enkätundersökningen.  De flesta 
pedagogerna menar själva att den pedagogiska dokumentationen hjälpt dem och 
trots att det är osäkra så fortsätter det att mer eller mindre använda sig av 
pedagogisk dokumentation. De som inte känner sig osäkra inom den pedagogiska 
dokumentationen beskriver hur de använder sig av verktyget mer utförligt. Genom 
den pedagogiska dokumentationen menar de flesta pedagoger att de får kunskap 
genom att ta del av andras perspektiv och erfarenheter, de får även ett underlag att 
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arbeta med och utgå ifrån och på så vis kan det användas som en förberedelse 
inför nästa samling. Det bidrar till ett bättre samspel anser de flesta där alla parter 
involveras, både pedagoger, barn men också föräldrar. Detta genom att 
pedagogerna får ta del av barnens behov och intresse, samt att barnen får se sig 
själva på olika bilder där de utför någon aktivitet. Detta får även föräldrarna ta del 
av och på så vis kommer föräldern i kontakt med pedagogen och med sitt barn då 
det involveras i vad som händer i verksamheten och vad sina barn arbetar med. 

6.4 Fortsatt forskning 
Förslag till fortsatt forskning är att istället använda sig av intervjuer för att 
försäkra sig om att få det svar som behövs. Det är lättare då det går att ställa 
följdfrågor och få mer utförliga svar. Något annat som skulle vara intressant att 
undersöka är hur den pedagogiska dokumentationen kan effektiviseras 
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BILAGA 
 
Kvinna____	  Man____	  Ålder:	  ____ Yrkesverksam	  i	  antal	  år	  ______Examen:	  ________ 
 
 

1. Hur	  mycket	  planerings	  tid	  och	  tid	  för	  pedagogisk	  dokumentation	  får	  du?	  
 

2. Hur ofta använder du dig av pedagogisk dokumentation? 
 

3. Känner	   du	   att	   du	   har	   tillräckligt	  med	   information	   samt	   kunskaper	   om	  
pedagogisk	  dokumentation? 

 
4. Har	  du	  känt	  dig	  osäker	  vi	  något	  tillfälle	  när	  du	  arbetar	  med	  pedagogisk	  

dokumentation?	  Förklara! 
 

5. 	  Skulle	  du	  vilja	  få	  mer	  kunskaper	  om	  pedagogisk	  dokumentation?	  Varför? 
 

6. Hur	  arbetar	  du	  med	  pedagogisk	  dokumentation? 
 

7. Vad	  använder	  du	  pedagogisk	  dokumentation	  till? 
 

8. Hur	  påverkar	  den	  pedagogiska	  dokumentationen	  det	  kollegiala	  arbetet? 
 

9. Hur	   påverkas	   den	   pedagogiska	   dokumentationen	   av	   tiden	   i	   er	  
verksamhet? 

 
10. Vilka	  fördelar/nackdelar	  tycker	  du	  pedagogisk	  dokumentation	  har? 

 
11. Tycker	  du	  att	  det	  är	  värt	  att	  föra	  pedagogisk	  dokumentation?	  Varför?	   

 
12. Ser	  du	  någon	  skillnad	  på	  barnens	  och	  ditt	  eget	   lärande	  sedan	  du	  börjat	  

med	  pedagogisk	  dokumentation? 
 

13. Påverkas	   arbetet	   med	   den	   pedagogiska	   dokumentationen	   av	   andra	  
arbetsuppgifter	  i	  verksamheten?	  Förklara! 

 
14. Känner	   du	   dig	   stressad	   i	   ditt	   arbete	   med	   den	   pedagogiska	  

dokumentationen?	  Varför? 
 
 
 


