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Abstrakt 

Syftet med studien var att undersöka hur förskollärare talar om pedagogisk dokumentation i 

relation till verksamhetens utveckling. Studiens frågeställningar var; Vilka variationer av 

förhållningssätt gentemot pedagogisk dokumentation kommer till uttryck i förskollärares samtal? 

samt Hur samtalar förskollärare om den pedagogiska dokumentationens möjligheter eller hinder 

till att utveckla verksamheten? Den teoretiska utgångspunkten var socialkonstruktionism med 

diskurspsykologisk metodologi för att analysera kommunikationen. Fem intervjuer genomfördes 

med förskollärare från olika förskolor. Intervjuerna spelades in via ljudupptagning. I resultatet 

framkommer flertalet variationer av förhållningssätt till pedagogisk dokumentation. Beroende på 

vilket förhållningssätt förskollärarna har konstrueras arbetet med pedagogisk dokumentation på 

olika sätt med olika syften. Det framkommer även att det ses som ett utvärderande verktyg men 

som samtidigt innebär många utmaningar och svårigheter. Dessa utmaningar och svårigheter kan 

bli till hinder för att pedagogisk dokumentation ska bidra med en utveckling av verksamheten. 

Nyckelord: Pedagogisk dokumentation, verksamhetsutveckling, förskollärare, förhållningssätt, 

intervju, socialkonstruktionism. 

 

 

Förord 

Vilken resa vi gjort nu när vi står här och strax avslutar vår utbildning. Att skriva denna uppsats 

har varit en väldigt lärorik och utmanande process. Ett stort tack till de förskollärare som vi fått 

samtala med om pedagogisk dokumentation och som bidragit med sin kunskap till oss och denna 

studie. Tack till våra handledare, Carina Stenberg och Ole Olsson, för er tid. Framför allt ett stort 

tack till våra familjer som stått ut med att vi tillbringat både kvällar, helger och annan tid framför 

datorskärmen med denna uppsats. Vi vill avsluta med att tacka varandra, vilken bedrift vi gjort 

trots alla motgångar vi stött på under denna tid!  
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1. Inledning 

I vårt samhälle ses kunskap som en grundläggande resurs som ger förutsättningar för social och 

ekonomisk utveckling. Det vill säga att lärande ger i ett vidare perspektiv ett ökat välstånd och höjd 

levnadsstandard (Eidevald, 2013). Förskolan kan också ses som det första steget i det svenska 

utbildningssystemet och präglas av en grundtanke om det livslånga lärandet. Det finns en lång 

tradition i förskolans verksamhet av att observera, dokumentera och utvärdera (Eidevald, 2013). 

När läroplanen reviderades 2010 förstärktes verksamhetens uppdrag med inriktning mot 

dokumentation, uppföljning och utvärdering. Det poängteras att verksamheten ska dokumentera, 

utvärdera och bringa sig kunskap om varje barns erfarenheter, kunnande och delaktighet samt 

inflytande för de olika målområdena. Detta för att kunna utvärdera förskolans kvalitet och 

möjliggöra förutsättningar för ett fortsatt lärande för varje barn (Skolverket, 2010). Samtidigt visar 

forskning att den ökade dokumentationspraktiken innebär en ökad kontroll och styrning, både i 

förskola och skola, där också maktpositioneringar skapas (Asp-Onsjö, 2011; Lindgren Eneflo, 

2014). Det ges emellertid inte någon riktlinje i läroplanen för hur detta arbete ska utföras, det finns 

ett tolkningsföreträde för de som arbetar och bedriver verksamheten. Eidevald (2013) betonar att 

det är en komplex uppgift att planera, genomföra, dokumentera och analysera lärprocesser på grund 

av förskolans mångfald. Han poängterar att det, på grund av friheten varje förskola har att själv 

besluta om hur arbetet ska genomföras, skapas oro och osäkerhet hos förskollärarna. 

De tydligare kunskapsmålen i den reviderade läroplanen har skapat svårigheter för förskollärare, i 

relation till dokumentation, uppföljning och utvärdering, vilket synliggörs i Skolinspektionens 

kvalitetsgranskning (2012). Där framkommer också en osäkerhet hos förskollärare när det kommer 

till skillnaden mellan uppföljning och dokumentation och bedömning av barn. Enligt Skolverket 

(2012) ska barn varken bedömas mot kunskapskrav eller jämföras mot någon annan än sig själv 

men ändå uppstår en motsättning i att dokumentera något om barnet utan att göra någon sorts 

bedömning. Denna motsättning resulterar ofta i att förskolorna beskriver genomförda aktiviteter 

där analys ofta saknas av vad dessa har inneburit för barns utveckling och lärande. 

Dokumentationen kan istället användas för att synliggöra barns lärande, på så sätt förstärks lärandet 

samt skapas förutsättningar för att stötta barnen vidare vilket Kocher (2008) menar är en 

pedagogisk dokumentation. Grundläggande i den pedagogiska dokumentationen är reflektion och 

diskussion tillsammans med barnen och i arbetslaget. Reflektionsarbetet skapar en möjlighet att 
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utmana förskollärares synsätt och de förgivettagna föreställningar som finns i verksamheten. 

Samtalen och reflektionerna möjliggör därför en förändring i det fortsatta arbetet och är på så vis 

avgörande för att pedagogisk dokumentation ska kunna tillföra verksamheten en utveckling (Lenz 

Taguchi, 2005; Lenz Taguchi, 2013; Skolverket, 2012). 

Problemområde 

Som vi belyst i inledningen synliggör forskning flera kritiska aspekter i förhållande till pedagogisk 

dokumentation. Ett skolväsende som präglas allt mer av kontroll och styrning har lett till reviderade 

styrdokument vad gäller dokumentation inom skola och förskola. Förskollärare ska utgå från 

förskolans läroplan, vilket är ett styrdokument som lyfter fram pedagogisk dokumentation som ett 

verktyg för verksamhetsutveckling. Detta styrdokument öppnar upp för ett tolkningsföreträde åt 

den som arbetar i verksamheten, vilket innebär att förskollärarens förhållningssätt till pedagogisk 

dokumentation får betydelse, dels för hur arbetet utformas och dels för hur det i sin tur leder till att 

utveckla verksamheten. Detta problemområde leder vidare till syftet för studien. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare talar om pedagogisk dokumentation i 

relation till verksamhetens utveckling. 

Utifrån syftet konstrueras följande frågeställningar: 

 Vilka variationer av förhållningssätt gentemot pedagogisk dokumentation kommer till 

uttryck i förskollärares samtal? 

 Hur samtalar förskollärare om den pedagogiska dokumentationens möjligheter eller 

hinder till att utveckla verksamheten? 

2. Tidigare forskning 
I följande avsnitt presenteras aktuell, tidigare forskning som kan knytas an till vår studie. 

Forskningen är uppdelad i tre teman, vilka är Dokumentation i förskolan, Pedagogisk 

dokumentation och verksamhetsutveckling och En kritisk blick på dokumentation och pedagogisk 

dokumentation. 

 

2.1 Dokumentation i förskolan 
Tidigare forskning visar att det i dagens förskolor förekommer en stor variation i hur det 

dokumenteras (Sheridan, Williams och Sandbergs, 2012; Vallberg Roth, 2014). Dokumentation 
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kan ses som ett verktyg för att synliggöra vilka epistemologiska och ontologiska frågor som ligger 

till grund i verksamheten, till följd av detta förändrar pedagoger sitt arbetssätt. (Alnervik, 2013; 

Elfström, 2013; Lenz Taguchi, 2000). Verksamma inom förskolan beskriver att dokumentationerna 

används för att synliggöra barns lärprocesser, få en förståelse för deras intresse och frågor samt 

som ett verktyg som ger barnen möjligheter att använda och utveckla förmågor (Bjervås, 2011; 

Kocher 2008; Alnervik, 2013). Sheridan, Williams och Sandbergs (2012) har i sin studie undersökt 

vilken mening pedagoger tillskriver systematiskt kvalitetsarbete samt dokumentation i relation till 

barns lärande och kvalitetsutveckling av verksamheten. Där uttrycker pedagoger att ett skifte av 

fokus har skett inom observation och dokumentation, tidigare var barnens handlingar och 

delaktighet i aktiviteter det centrala. Nu fokuserar pedagogerna på barns lärande i relation till 

läroplansmålen. Pedagoger använder läroplansmålen som utgångspunkt i arbetet och till vad som 

ska dokumenteras. Vidare påtalas att de fokuserar på alla mål men resultatet visar att i praktiken 

fokuseras mest värderingar och sociala färdigheter i dokumentationen. Målen är strävandemål men 

risk finns att pedagoger uppfattar strävandemålen som uppnåendemål, bland annat genom att säga 

att barnen ska kunna räkna från ett till fem och mäter och analyserar hur långt barnen kan räkna. 

Detta är dokumentation som inriktar sig på barnens prestationer (Sheridan, William och Sandberg, 

2012). Liknande resultat finner Emilson och Pramling Samuelsson (2014) i sin studie där de 

observerat dokumentationsprocesser och funnit att det främst är barnens handlingar och 

prestationer som dokumenteras av pedagoger. Pedagogernas intentioner med kommunikationen 

framträdde som strategisk för att få barnen att göra något speciellt i aktiviteter som dokumenterades 

där pedagogen var den styrande. 

Vallberg Roth (2014) framhåller att det sker bedömning i olika former inom dokumentation. 

Standardiserade bedömningsverktyg och mallar förekommer och i dessa finns bedömning av bland 

annat individens kunskap, utveckling och person. De olika dokumentationsverktyg som används 

beskrivs kunna bottna i olika sätt att tänka kring barn och lärande, det förklaras att de olika 

verktygen har sin grund i olika teoretiska perspektiv. En bedömning av exempelvis en individs 

utveckling har sin grund i ett utvecklingspsykologiskt perspektiv som utgår från antaganden och 

normer vilka kopplas samman med barnets ålder (Vallberg Roth, 2014). Bjervås (2011) synliggör 

också i sin forskning pedagogers tankar om barns ålder, vilket enligt dem är av betydelse i relation 

till barnens handlingar och förståelsen av dessa. Detta anser hon talar om en tanke där barns 

utveckling är kopplad till ålder. Bjervås synliggör också att pedagoger beskriver det kompetenta 
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barnet utifrån de förmågor som finns i barnet och inte främst i relation till det sammanhang barnet 

befinner sig i. Hon förklarar det med en tankefigur där barnet antingen ses som person, där subjektet 

är innehavande av en inringad identitet, eller att se barnet som position vilket innebär olika 

subjektpositioneringar, beroende på sammanhang. 

Sammanfattningsvis visar forskning att det finns en mängd olika dokumentationssätt och även att 

dokumentation används till olika syften. Verksamma inom förskolan talar om att de använder 

dokumentation för att synliggöra barns lärprocesser och intressen samt för att ytterligare utmana 

barnen vidare.  Pedagoger uttrycker att de förr fokuserade på barnens handlingar men att de nu 

tittar mer på barnens lärande. Trots det visar forskning på att det är barns handlingar och 

prestationer som blir fokus i dokumentationsprocesser. Vidare framkommer det att det sker 

bedömning av barn i form av olika bedömningsverktyg och mallar vilka bottnar i olika teoretiska 

perspektiv. Barnets ålder anses vara betydelsefullt i relation till dess lärande och det belyses även 

att det finns olika sätt att se på barn, antingen som innehavande av förmågor eller som beroende av 

aktuellt sammanhang och förutsättningar. 

2.2 Pedagogisk dokumentation och verksamhetsutveckling 

Pramling Samuelsson (2010) menar att det är av vikt att barnens lärande följs kontinuerligt och att 

analysen av lärprocesser ses utefter situation och förutsättningar. Hon framhåller denna process 

som det som pedagogen ska utvärdera och utmana vidare. Vidare poängterar hon att det är 

interaktionen som ligger till grund för förståelse och ger som exempel en pedagogs språkliga 

stöttning för barnet. Hon framhåller genom tidigare studiers resultat, vikten av att vara kunnig som 

pedagog inom de områden och ämnen som barnen ska få förståelse för, för att avgöra om barnen 

har förståelse eller inte. 

Sheridan, William och Sandberg (2012) synliggör ifrån sin studies resultat att pedagoger talar om 

vikten av att ha kompetens för att observationer och dokumentationer ska kunna ge barnen 

ytterligare möjligheter till lärande. Kompetensutveckling behövs enligt dem för att kunna 

synliggöra barns lärprocesser och de kan nu med hjälp av dokumentation få syn på sin egen 

pedagogiska medvetenhet. Detta styrks av Buldus (2010) forskning. Han introducerade pedagogisk 

dokumentation som formativ bedömningsteknik i en förskola i mellanöstern. Det visade sig att det 

underlättade för pedagogerna att veta hur de skulle arbeta vidare samtidigt som det synliggjorde 

barnens lärprocesser och tankar. Det klargjorde även vad barnen behövde för att ytterligare få 
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förståelse och vilket material som behövdes. Att komma vidare i arbetet är något som pedagogerna 

talar om i Kochers (2008) studie där hon tagit del av erfarenheter och upplevelser från pedagoger 

som arbetar på en Reggio Emilia med pedagogisk dokumentation. De menar att dokumentera och 

lyssna in barnen ger mycket men enligt dem är det reflektionerna som ger förutsättning för 

vidareutveckling av arbetet. Den intellektuella biten, att reflektera, ställa frågor och att vara nyfiken 

och fundera vidare på saker i dokumentationen, lyfts fram som det mest givande och väsentliga i 

arbetet. Elfströms (2013) lyfter också fram reflektionsarbetet i sin studie, där hon deltagit aktivt i 

pedagogers planeringssamtal och undersökt vad som framträder i dokumentationer. Där synliggörs 

att dokumentationen blir något att samlas och reflektera kring där barnens intresse samt frågor och 

pedagogernas arbete behandlas. Det ligger sedan till grund för den kontinuerliga uppföljning, 

förändring och utveckling av verksamheten. Elfström menar att i den pedagogiska 

dokumentationen i sig synliggörs de grundantagande som pedagogen bär vilket kan skapa en 

gemensam referensram och ett gemensamt språk för det pedagogiska arbetet, vilket både kan öppna 

upp för och begränsa möjligheter för förändring.  

Den pedagogiska dokumentationen ska “läggas ut på bordet” och diskuteras för att väcka nya 

tankar. Den är ett reflektionsunderlag som tillsammans med barnen, men även i arbetslaget, ska 

diskuteras för att synliggöra det förgivettagande som förekommer inom verksamheten (Lindgren 

Eneflo, 2014). Elfström (2013) menar vidare att en pedagogisk handledare kan spela en viktig roll 

för att kunna utmana genom frågor, om hur verksamheten kan vidareutvecklas. Handledaren för 

också in reflektioner på kunskapssyn och teoretiska aspekter samt hur det kan förändra synen på 

uppdraget i relation till pedagogisk dokumentation. Diskussioner och reflektioner, utifrån den 

pedagogiska dokumentationen, kring egna föreställningar, kan leda till ett omprövande om hur man 

ser på barn och lärande. Detta är något som också Lenz Taguchi (2000) framhåller i sin studie, att 

det genom reflektionsarbetet blir möjligt att väcka motstånd av sin egen praktik, ett sätt att 

problematisera det dominerande sättet att förstå. Det vill säga ett verktyg i ett förändringsarbete i 

pedagogisk praktik. Hon synliggör också att förgivettagna sätt att tänka och agera innebär en 

svårighet för att förändra praktiken. Genom att förstå ett material på olika vis kan ett förändrat 

förhållningssätt bli möjligt i mötet med barn och kollegor. 

Lindgren Eneflo (2014) framhäver att reflektionsarbetet är ett kritiskt moment som inte innebär per 

automatik att i kvalitativ bemärkelse leda till fördjupad pedagogik. Det finns en risk att det blir ett 

konstaterande av vad som syns i dokumentationen och inte en analys som bidrar till förändring och 
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utveckling. Lenz Taguchi (2000) problematiserar också de positioneringar som är diskursivt 

konstituerade. Positioneringar möjliggörs utifrån individens eget sätt att se sig själv, hur andra ser 

på individen och i det sammanhang som individen befinner sig i. Choo Yee Wong (2010) menar 

att för att nå ett gynnsamt kollegialt reflektionsarbete behövs ett tryggt arbetslag som tillåter 

reflektion och kritisk dialog. Hon synliggör i sin studie att den kollektiva reflektionen är betydande 

för att främja ett lärande av varandra.     

Sammanfattningsvis så krävs en kontinuerlig process för att kunna utvärdera, där inte bara barnens 

lärande ska stå i fokus utan även pedagogisk medvetenhet hos förskollärare och vad som behöver 

utvecklas i verksamheten. Reflektion framhålls som grunden till att utveckla och komma vidare 

där frågor som barnens intresse och pedagogers arbete behandlas. Det lyfts också fram att reflektion 

ska ske både tillsammans med barnen och i arbetslaget där reflektion kan möjliggöra för 

pedagogerna att få syn på grundantaganden eller förgivet taganden. På så vis kan verksamheten 

förändras då saker kan förstås på nya sätt. Samtidigt lyfts kritiska aspekter kring reflektionsarbetet, 

som risken att det endast blir ett konstaterande av vad som syns i dokumentationerna och ingen 

analys av arbetet, vilket också kan försvåras av olika positioneringar i arbetslaget. 

2.3 En kritisk blick på dokumentation och pedagogisk dokumentation 

Samtidigt som pedagogisk dokumentation lyfts fram av många som ett fördelaktigt verktyg i 

förskolan, är det här av vikt att även lyfta fram den kritik som riktas mot detta verktyg. Lindgren 

och Sparrman (2003) menar att det skapas en maktpositionering inom dokumentation där 

handlingar, tankar och utsagor synliggörs. Denna maktpositionering innebär att betrakta eller att 

bli betraktad där den som betraktar har övertaget. Utifrån detta belyser de att det krävs ett etiskt 

tänk inom dokumentationsarbetet och att kritiskt granska vad som görs i ett barnperspektiv. 

Dokumentation innebär en ökad insyn i verksamheten för personal och barn men även för föräldrar 

och politiker vilket ger en normaliserande praktik där både barn och pedagogers beteenden 

kartläggs och beskrivs (Lindgren & Sparrman, 2003). Även Lindgren Eneflo (2014) belyser, utifrån 

sin studie om förskollärares uttryck av pedagogisk dokumentation, att yngre barns lärande 

synliggörs i form av foton och filmer. I detta finns en risk att lärandet ses som uppdelat i ämnen 

med fokus på skolans ämneskunskaper. Frågan lyfts ifall lärandet i förskolan ses som givande och 

viktigt just för den tid barnen tillbringar där eller som en förberedelse för skolan. Av detta kan 

konsekvensen bli att det skapas en utvärderande syn på barns kunskaper utifrån ett 
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kunskapsekonomiskt perspektiv. Hon lyfter fram vikten av att ha en medvetenhet i 

reflektionsarbetet om vad som ligger till grund för hur vi tänker kring barn och lärande då hon 

finner att det inte finns en enad syn på kunskaps-, barn- och lärandesyn. Lindgren Eneflos fråga 

om förskolan är en förberedelse för skolan bli intressant satt i relation till vad Asp-Onsjös forskning 

(2011) visar om skolans dokumentationspraktik. Hon lyfter fram att dokumentation kan ha olika 

funktioner då det både kan vara ett stöd eller hinder för barns utveckling och även ett sätt för skolan 

att utöva makt. En utmärkande sak inom dokumentation, enligt Asp-Onsjö, är att den ständigt 

förändras vilket innebär att det ställs stora krav på personal verksamma inom förskola och skola att 

ständigt hålla sig uppdaterade. Frågor om hur dokumentationen ska utformas blir återkommande 

på både kollektiv och individuell nivå. 

I styrdokument på olika nivåer lyfts dialog och delaktighet fram där barn och förälder är 

betydelsefulla men i verkligheten menar Asp-Onsjö att deras röster snarare används för att förstärka 

skolans förståelse av situationer. Skolans värld påverkas mer och mer av kontrollprogram, 

dokumentation och entydiga bedömningssystem. Asp-Onsjö förklarar att det innebär en 

formalisering av skolan, vilket riskerar att kunskap som kan mätas och kontrolleras är den som får 

mer utrymme och fokuseras medan komplexa kunskapsprocesser får stå tillbaka. Sökande, 

lyssnande och dialog ersätts allt mer av färdigproducerat kunskapsinnehåll vilket ägs av 

förmedlande lärare. Detta resulterar också i ökande kontroll och övervakning av vad som lärs ut 

vilket Asp-Onsjö menar säger något om dagens syn på lärande, demokrati och medborgarskap. 

Hon belyser att en skola som sätter individ före kollektiv innebär en skola som lyfter fram de 

dugliga individerna utefter mätredskap.  Det är därför av vikt att det utvecklas ett mer kritiskt 

förhållningssätt till dokumentation då den aldrig är neutral samtidigt som det bör ses över hur 

elevdokumentation och dokumentationskulturen i samhället hänger ihop. Arner (2006) framhåller 

även att pedagogers vardagliga förhållningssätt behöver sättas i fokus och problematiseras. Hon 

finner i sin studie att pedagogers kunskap, medvetna perspektiv och personliga mod är avgörande 

för att nå ett förändrat bemötande samt förhållningssätt gentemot barn. 

Sammanfattningsvis framkommer att kritiska aspekter finns inom dokumentation och pedagogisk 

dokumentation i stort. Det lyfts fram att ett maktutövande skapas där den som betraktar vad som 

synliggörs har övertaget. Dokumentation innebär en ökad insyn av såväl personal, föräldrar men 

också politiker vilket riskerar att en normaliserande praktik tar form. Frågan ifall förskolan är viktig 
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i sig självt eller om den ses som skolförberedande tas upp samt farhågan om att ett 

kunskapsekonomiskt perspektiv skapas. Ökningen av kontrollprogram, dokumentation och 

entydiga bedömningssystem inom skola leder till en formalisering. Detta riskerar att kunskap som 

kan mätas och kontrolleras är den som får mer utrymme och fokuseras medan komplexa 

kunskapsprocesser får stå tillbaka. 

3. Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 

Studien utgår ifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv samt diskurspsykologi. I följande avsnitt 

förklaras teorier och centrala begrepp som är betydelsefulla för studien. 

3.1 Socialkonstruktionism 
Studien utgår ifrån en socialkonstruktionistisk ansats där en central del är att det inte finns en enda 

verklighet då ingen kan observera verkligheten objektivt. Vi uppfattar världen olika, beroende på 

var vi befinner oss, i vilket sammanhang samt den kultur som omger oss. Detta medför att 

verkligheten konstrueras och omskapas hela tiden i de sociala processer och interaktioner vi blir 

delaktiga i. Det finns därför inte en sanning, det vi ser som sanning kan istället vara ett tillfälligt 

accepterat sätt att betrakta världen, i just det kulturella sammanhanget. Socialkonstruktionism 

insisterar därför till en kritisk ställning till de antaganden, föreställningar och den kunskap vi har 

om världen (Burr, 2003). Ytterligare en central roll inom perspektivet är språket som ses som det 

som konstruerar vår verklighet genom sociala interaktioner. De olika tolkningar av verkligheten 

som konstrueras genom språket blir till olika diskurser. Kunskap konstrueras på så vis också genom 

språket i språkliga interaktioner. White (2004) menar att den kunskap som konstrueras blir till 

meningsskapande som kan omkonstrueras om och om igen.  De olika föreställningar och kunskap 

som konstrueras hos olika människor leder till olika handlingar eller aktioner. Vilka handlingar och 

aktioner som anses acceptabla eller inte, förändras med tiden då föreställningar och kunskap 

förändras och omkonstrueras. 

I motsats till exempelvis utvecklingspsykologi som ser barns utveckling som universell och 

biologisk utifrån en inre mognad, där barn är passiva mottagare av omgivningens normer, ser 

socialkonstruktionismen individer som handlande subjekt som skapar sig själva genom situationer 

och positioner. (Burr, 2003) 

Med utgångspunkt i socialkonstruktionistiskt synsätt för vår studie med syftet att undersöka hur 

förskollärare talar om pedagogisk dokumentation i relation till verksamhetens utveckling, blir en 
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viktig utgångspunkt att det finns många olika sätt att tala om och att förstå arbetet med pedagogisk 

dokumentation.  

3.2 Diskurspsykologi 
Diskurspsykologi utgår från ett socialkonstruktionistiskt förhållningssätt och utmanar kognitiva 

teorier som utgår från att tänkandet ses som en inre tyst process hos människan (Winter Jörgensen 

& Phillips, 2009; Burr, 2003). Tänkandet anses vara sociala aktiviteter och våra sätt att förstå olika 

fenomen anses som produkter av sociala konstruktioner. Våra sätt att förstå och kategorisera 

världen är därför historisk och socialt specifika (Winter Jörgensen & Phillips, 2009). Språket ses 

som en aktiv och social resurs för människans förståelse av världen. Det utvecklas och förändras 

genom att det används i social interaktion och får även betydelse i relation till våra handlingar 

(Holmberg, 2010; Lindgren Eneflo, 2014). Diskurspsykologin intresserar sig för vardagliga samtal 

och hur människors uttalanden används som aktiva resurser där fokus inte ligger vid hur något är 

utan hur görs övertygande i text och tal (Holmberg, 2010; Lindgren Eneflo, 2014). Sättet att tala 

avspeglar inte neutralt vår omvärld utan bär en aktiv roll i skapandet och förändringen av den 

(Lindgren Eneflo, 2014). 

Begreppet diskurs kan, som Holmberg (2010) framhåller, få olika betydelser utifrån olika teorier. 

Vi utgår ifrån, vad Winther Jørgensen & Phillips (2000) beskriver, att diskurs är ett bestämt sätt att 

tala om och förstå världen. Diskurs innebär ett brett spektrum av olika nivåer, från användandet av 

språk i ett uttalande, samtal eller text till ett helt socialt system som förekommer både på mikro och 

makronivå i samhället. Det är i diskursen som meningsskapande och betydelsebildning uppstår 

(Holmberg, 2010). Edley (2001) skriver att begreppet diskurs används där intresset riktas mot 

aspekter av makt medan begreppet tolkningsrepertoar istället används då intresset riktas mot 

människors handlande i språkliga interaktioner. Att välja begreppet tolkningsrepertoar är enligt 

Lindgren Eneflo (2014) ett sätt att synliggöra föreliggande studies metodologiska position, i 

analysarbetet fokuseras deltagarnas uttalanden och hur de används som resurser då olika 

ställningstaganden görs. Tolkningsrepertoar blir därför relevant för vår studie då den syftar till att 

undersöka hur förskollärare talar om pedagogisk dokumentation i relation till verksamhetens 

utveckling.   
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4. Metod 
I följande avsnitt redogör vi för metodvalen till vår studie. Studien är kvalitativ och inom det 

kvalitativa arbetssättet läggs tonvikten vid hur individer uppfattar och tolkar sin sociala verklighet 

samt verkligheten ses som föränderlig utefter individens konstruerande förmåga (Bryman, 2011).  

Detta stämmer väl överens med det socialkonstruktionistiska perspektivet vilket studien grundar 

sig i. Dataproduktionen för studien genomfördes genom semistrukturerade intervjuer. I utdrag från 

intervjuerna med förskollärarna förekommer dessa tecken [...]. Detta innebär att empiri blivit 

bortvald på grund av det varit irrelevant i relation till studiens syfte och frågeställningar, då 

respondenterna under intervjuns gång kom in på andra samtalsområden än det som frågorna 

berörde. Inom varje tema kan det ha förekommit att flera respondenter uttryckt liknande svar vilket 

medfört att vi valt något svar som representerar resultatet. Detta medför att alla fem 

respondenternas svar inte är synliga under varje tema utan vilka variationer som förekommer 

redovisas.     

4.1 Urval 
Föreliggande studie bygger på vad Bryman (2011) beskriver som ett bekvämlighetsurval vilket 

innebär att respondenterna är lättillgängliga för studien. Detta valet motiveras utifrån att studien 

inte ämnar sammanställa en generalisering av en större grupp utan på respondenternas utsagor för 

att analysera den insamlade empirin djupare (Bryman, 2011).  Respondenterna ingår i vårt 

kontaktnät vilket tillgodoser den strävan som finns att skapa en så trygg atmosfär som möjligt under 

intervjuerna. Denna studie bygger även på vad Bryman (2011) beskriver som ett målinriktat urval 

vilket innebär att urvalet gjordes utifrån relevans för vår studie. Deltagarna valdes inte 

slumpmässigt utan strategiskt vilket innebär att förskollärare valdes från olika förskolor med olika 

lång erfarenhet. Detta för att nå en bredare bild, en ansats att få fler variationer av hur förskollärare 

arbetar med pedagogisk dokumentation i relation till verksamhetens utveckling. Icke slumpmässiga 

urval medför att resultatet inte kan generaliseras. Det eftersträvas i denna kvalitativa studie istället 

att söka ytterligare förståelse för hur förskollärare talar om pedagogisk dokumentation i relation 

till verksamhetens utveckling. Bakgrundsfrågor formulerades såsom hur länge har du varit verksam 

som förskollärare samt vilken åldersgrupp är du verksam i just nu. Studiens respondenter inbegriper 

följande; förskollärare Kamilla som varit verksam i tio år och arbetar på en småbarnsavdelning. 

Förskollärare Amanda har varit verksam i nitton år och arbetar i en femårsgrupp. Förskollärare 

Felicia har varit verksam i tio år och arbetar på en syskonavdelning. Förskollärare Filippa är 
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verksam på en småbarnsavdelning och har arbetat sex år samt har förskollärare Malin varit verksam 

i ca 25 år och arbetar på en tre- till femårsavdelning. Bakgrundsfrågor beskriver Bryman (2011) 

som ett verktyg för att skapa en uppfattning om respondenternas tidigare erfarenheter för att placera 

deras utsagor i ett sammanhang. 

4.2 Intervju 
Utifrån syftet att undersöka hur förskollärare talar om pedagogisk dokumentation i relation till 

verksamhetens utveckling och det socialkonstruktionistiska perspektivet valdes intervju som 

dataproduktion vilket också enligt Bryman (2011) passar väl för en kvalitativ studie där människors 

uppfattningar är centralt. Intervjun var av semistrukturerad karaktär vilket innebär att en tonvikt 

läggs vid flexibilitet samt intervjupersonernas sätt att uppfatta teman och frågor. Utrymme ges till 

intervjupersonerna att själva styra över vad de finner av vikt att lyfta fram samt även att komma in 

på ytterligare, för dem relevanta teman. I en semistrukturerad intervju följer forskaren någon form 

av manus, vilket ofta kallas intervjuguide som enligt Bryman (2011) innehåller en minneslista över 

de områden som ska beröras under samtalet om ett speciellt ämne. En intervjuguide ryms av stor 

flexibilitet vilket möjliggör för forskaren att få information om deltagarnas upplevelser. Det blir 

också möjligt att ändra frågornas ordningsföljd och att ställa följdfrågor (Björndal, 2005).  

Studiens intervjuguide (se bilaga 2) innehöll elva frågor och intervjun inleddes med att det 

förklarades vad som förväntades av deltagarna och deltagarna läste igenom och skrev under 

samtyckesblanketten. De hade också möjlighet att ställa frågor innan själva intervjun inleddes. Tre 

av intervjuerna genomfördes på den förskola som pedagogen är verksam på och de resterande två 

intervjuerna genomfördes hemma hos respektive pedagog, efter deras önskemål. Under två av 

intervjuerna var vi båda medverkande och under de resterande tre deltog en av oss. Intervjuerna 

dokumenterades med hjälp av ljudupptagning via surfplatta och smartphone vilket möjliggör ett 

konserverande av ögonblick. Detta medför möjligheten att pausa och återspela händelser som varit 

samt till att upptäcka nya detaljer. Ljudinspelning är dock inte en kopia av verkligheten utan en 

representation av stunden (Björndahl, 2005). Studien fokuserar på vad som uttrycks verbalt och 

inte icke-verbal interaktion och därför valdes endast ljudupptagning och inte videoinspelning. 

Ljudupptagning är dessutom mer accepterat av intervjupersoner då det inte skapar lika stor oro som 

videoinspelning samt har det mindre påverkan på situationen (Bryman, 2011; Björndahl, 2005). 
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4.3 Etiska ställningstaganden 
Etiska överväganden har gjorts utifrån vetenskapsrådets etiska riktlinjer. Med hänsyn till 

informationskravet och samtyckeskravet har det delats ut en samtyckesblankett (se bilaga 1) till 

respondenterna om studiens syfte, att deltagandet är frivilligt och går att avbryta när som helst. 

Blanketten innehöll även information om att hänsyn tagits till konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet, vilket utifrån konfidentialitetskravet innebar att ljudupptagning har genomförts 

via surfplatta och smartphone med molnlagringen avstängd. Dessa har förvarats där obehöriga inte 

kan komma åt dem. Fingerade namn har använts då materialet transkriberades.  I enlighet med 

nyttjandekravet har insamlad data endast använts i forskningens ändamål under pågående 

utbildning och materialet kommer efter avslutad utbildning att förstöras (Vetenskapsrådet, 2002). 

4.4 Analysverktyg 
I detta avsnitt presenteras de begrepp som vi använt som metodologiska och analytiska verktyg i 

föreliggande studie. Först berörs variation och tolkningsrepertoar och därefter funktion, effekt och 

retorik. 

4.4.1 Variation och Tolkningsrepertoar 

Beroende på studiens vetenskapliga position och fokus är det enligt Holmberg (2010) möjligt att 

använda olika analysverktyg inom diskurspsykologin. Varje material behöver analyseras med det 

specifika verktyg som är kompatibelt med just den framställningen eller konstruktionen som ska 

analyseras. Till samma fenomen eller händelse anses individer kunna skapa olika språkliga 

konstruktioner. Holmberg menar att dessa variationer är ett resultat av att individer uppfattar 

språket på olika vis vilket inte är ett problem i sig utan en följd av att språket används för att göra 

olika saker. Föreliggande studies intervjuer utgick från samma samtalstema vilket ger möjligheten 

att synliggöra olika framställningar av samma företeelser. Genom att ställa frågor till det insamlade 

materialet synliggörs olika konstruktioner av samma tema vilket kan ses som olika variationer. 

Edley (2001) förklarar att variationer av konstruktioner synliggör om det förekommer ett 

sammanhängande sätt att tala om händelser och fenomen, det vill säga tolkningsrepertoarer. 

Tolkningsrepertoar kan ses som språkliga resurser som möjliggör gemensam förståelse i sociala 

aktioner. Lindgren Eneflo (2014) skriver att för att synliggöra en tolkningsrepertoar innebär det 

inte att det är mönster hos enskilda individens uttryck som är intressant utan uttryck som 

återkommer hos flera individer för att beskriva samma företeelse eller fenomen. 
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4.4.2 Funktion, Effekt och Retorik 

Holmberg (2010) beskriver att en fördjupad analys sker genom att ställa hypoteser till vilken 

funktion ett uttalande kan ha, till exempel hur den som uttalat vill framstå. Dessa 

funktionshypoteser ger enligt henne en möjlighet att synliggöra de strategier som berättigar olika 

uttalanden. Ytterligare ett sätt att fördjupa analysen är att konstruera hypoteser kring de effekter ett 

uttalande kan ha. Det vill säga vilken effekt en specifik språklig konstruktion kan få (Holmberg, 

2010). Diskurspsykologin intresserar sig också för den retoriska organiseringen av text och tal, 

vilket innebär hur text och tal orienteras mot social handling (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

En del i den retoriska analysen är enligt (Holmberg, 2010) att få fram hur olika konstruktioner av 

verkligheten görs trovärdiga, hur ett uttalande retoriskt framställs som fakta.  

4.5 Transkriberingsprocess 
Intervjuernas aktiva samtal varierade från tolv minuter till 28 minuter. Alla intervjuguidens elva 

frågor ställdes inte under varje intervju då respondenterna kom in på flera frågor i en och samma 

fråga vilket möjliggjordes av den flexibilitet som ryms inom en semistrukturerad karaktär. 

Sammanlagt resulterade intervjuerna i 89 minuter. Varje intervjumaterial transkriberades antingen 

samma dag eller dagen efter för att underlätta förståelsen av materialet i transkriberingsprocessen. 

I processen användes sedan kodning för att hitta teman vilket Winter Jørgensen och Phillips (2009) 

menar är relevant för en diskurspsykologisk ansats. Kodningen utfördes genom att materialet lästes 

igenom flera gånger för att upptäcka likheter och skillnader där texten sedan kategoriseras i teman. 

Detta underlättades av att materialet skrevs ut och att de olika kategorierna färgmarkerades i 

sökandet efter teman. Materialet har transkriberats med fokus på det sagda ordet men även med 

skratt och fördröjningar vilket redovisas som ehm, ehhh, eller … I transkriberingsprocessen har 

materialet förtydligats genom att en del talspråk ändrats till skriftspråk, exempelvis de och dem. 

4.6 Tillförlitlighet (Validitet, Reliabilitet & Generaliserbarhet) 
Inom den kvalitativa forskningen finns, enligt Bryman (2011), krav på att en studie genomförs så 

att dess resultat blir tillförlitligt. För att uppnå tillförlitlighet finns krav på kriterier där tre utav 

dessa är trovärdighet, överförbarhet och pålitlighet. Trovärdighet, som är motsvarigheten till intern 

validitet, innebär att regler följs i forskningens genomförande. Föreliggande studie har förhållit sig 

till vetenskapsrådets etiska riktlinjer. Överförbarhet är motsvarigheten till extern validitet vilket 

svarar på om resultaten går att generalisera till andra situationer och personer. Det är inte något 

som prioriteras inom kvalitativ forskning då djup eftersträvas och inte bredd. I studien användes 
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ett målinriktat urval vilket inte möjliggör en generalisering till en population. Pålitlighet kan 

jämföras med reliabilitet vilket förklaras som ett säkerhetsställande av en fullständig redogörelse 

för studiens hela genomförande samt av de val som gjorts (Bryman, 2011). Detta kan också 

förklaras med begreppet transparens vilket Ahrne och Svensson (2011) använder och framhåller 

vikten av att forskningen blir möjlig att kritisera och diskutera för att skapa trovärdighet. Vi har i 

vår studie strävat efter denna transparens genom att tydliggöra våra val, tillvägagångssätt, 

motgångar och även studiens svagheter. 

5. Resultat och analys 
I följande avsnitt redovisas och analyseras studiens resultat. Utifrån studiens syfte och 

frågeställningar har utdrag ur transkriptionerna valts ut i form av relevanta citat. Dessa 

kategoriseras i tre huvudteman, med respektive underrubriker. Det första temat är Förskollärares 

förhållningssätt till pedagogisk dokumentation därefter Pedagogisk dokumentation underlag för 

reflektion och sist Utmaningar med pedagogisk dokumentation. Alla namn är fingerade. I 

analysdelen används kursiv stil för att markera att det är direktcitat från intervjuutdragen. Detta för 

att skilja på författarnas ord och respondenternas. 

5.1 Förskollärares förhållningssätt till pedagogisk dokumentation 
Följande resultat synliggör variationerna av hur förskollärare samtalar om det pedagogiska 

dokumentationsarbetet. Förskollärares förhållningssätt blir synligt när syftet med den pedagogiska 

dokumentationen och skillnaden mellan pedagogisk dokumentation och dokumentation diskuteras. 

5.1.1 Bildgalleri eller bilder för reflektion 

I samtalen ställs frågan om det finns skillnad mellan pedagogisk dokumentation och dokumentation. 

Frågan synliggör ett förhållningssätt till pedagogisk dokumentation där bilder ses som 

grundläggande vilket Felicia uttrycker; 

Vanlig dokumentation... pedagogisk där tänker man ju mer att man har bilder ..och man visar 

upp..den andre kan ju vara mer att man skriver ner..calle har svårt när vi ska tvätta händerna 

eller..så det blir mer man skriver. Den andre är mer bilder bildtalande och enklare. 

 

Även Kamilla talar om bilder men i relation till att utveckla verksamheten. 

 

Men pedagogisk dokumentation handlar ju om att utbilda.. utveckla. Bildgalleri, ja absolut för 

föräldrarna och för barnen men det är ju ingenting som tillför verksamheten och utvecklingen 

någonting. Så ja det är skillnad tycker jag. 
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I likhet med ovanstående tar även Amanda upp bilder men poängterar också analys och reflektion; 

 

[...] Vanlig dokumentation det är ju mer bara om man tänker lite bilder och så där kanske..att att 

man tar bilder och sådär när man gör någonting alltså själva görandet bara och sen kanske man 

hänger upp den och sen gör man inte så mycket med det. Eeeemmm ofta är det ju att man mmm 

sätter upp bilder på någonting som har hänt alltså lite bakåtsträvande och så liksom..det har 

redan skett liksom och så. Men den pedagogiska dokumentationen den e ju den ped pedagogisk 

blir den ju när vi tar in och analyserar och reflekterar kring den, när vi får in barnens 

kommentarer våra tankar och barnens tankar ju och kanske föräldrarnas tankar så att det blir ju 

så ett sätt att reflektera kring och det är ju egentligen reflektionen som gör.. som gör att det blir 

pedagogiskt för oss så är det så iallafall. [...] Den blir mer levande så och så. 

 

I samtalen ovan uttalas att bilder ses som en grundläggande del i den pedagogiska dokumentationen 

samtidigt som det synliggörs variationer av förhållningssätt. Felicia talar om pedagogisk 

dokumentation som bilder. Något man visar upp sedan fortsätter hon med bildtalande och enklare. 

Denna retorik konstruerar ett förhållningssätt där den pedagogiska dokumentationen är något att 

beskåda vilket kan ge effekt i praktiken att den förekommer på vägg som prydnad. Dokumentation 

benämner hon som något man skriver ner och ger ett exempel på ett barn som har svårighet vid 

handtvättande vilket kan noteras ner skriftligen. Utdraget synliggör att Felicia konstruerar ett 

förhållningssätt till dokumentation utifrån det syfte hon avser för den. Genom att uttala den andre 

kan ju vara mer att man skriver ner..calle har svårt när vi ska tvätta händerna eller.. konstrueras ett 

förhållningssätt att dokumentation görs skriftligen när problematik förekommer. Effekten av detta 

uttalande kan vara att barn och deras handlingar observeras vilket skapar olika positioneringar 

utifrån de svårigheter som tillskrivs barnen. 

Kamilla konstruerar en variation i förhållande till Felicias, att bildgalleri är för föräldrar och barn 

men att det inte är utvecklande. Pedagogisk dokumentation handlar ju om att utbilda... utveckla. 

Det finns en retorik i denna mening som har en övertygande egenskap. Hennes ordval handlar ju 

om kan ses som att det är något som hon anser är självklart med en paus mellan utbilda... utveckla 

vilket ger en tyngdpunkt, en markering i dessa ord. Kamilla uttalar också ja absolut för föräldrarna 

och för barnen vilket antyder att det finns flera olika sätt att dokumentera på som är riktade mot 

olika mottagare men att alla sätt inte ses som givande utifrån ett utvecklande och utbildande syfte. 

Kamilla använder en övertygande retorik men det är ju ingenting som tillför verksamheten och 

utvecklingen någonting vilket kan ses som en konstruktion för att förminska värdet av bilder som 
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ett galleri. Även Amanda påtalar att dokumentation är när enbart bilder på görandet sätts upp utan 

vidare reflektion. Det uttalas att bilder på något som hänt kan ses i relation till bakåtsträvande. En 

förtydligande retorik det har redan skett liksom kan ses i detta uttalandet där ordet liksom synliggör 

att för henne är det en självklar konstruktion. Amanda konstruerar hur pedagogisk dokumentation 

blir pedagogisk när hon uttalar att den behöver tas upp för analys och reflektion pedagogisk blir 

den ju när vi tar in och analyserar och reflekterar kring den. Att använda ordet ju kan vara ett 

uttryck för en gemensam förståelse över att det är först vid analys och reflektion som det ses som 

pedagogiskt. Här synliggörs också att Amanda uttalar vi vilket kan tyda på att det finns en 

gemensam tolkning kring hur arbetet med pedagogisk dokumentation ska göras i den verksamhet 

hon tillhör. Hon beskriver också en metafor, den blir mer levande, vilket kan ha en funktion för att 

synliggöra att ett meningsskapande konstruerats när analys och reflektion utförs. 

5.1.2 Synliggöra lärande 

Utdragen nedan belyser hur förskollärarna talar om innebörden av pedagogisk dokumentation. 

På frågan Vad innebär den pedagogiska dokumentationen för dig som förskollärare? berör våra 

respondenter även den nästföljande frågan Vad är syftet med den pedagogiska dokumentationen i 

den här verksamheten? Det återspeglade en i huvudsak gemensam tolkningsrepertoar om den 

pedagogiska dokumentationen i deras svar. En gemensam nämnare är att alla respondenter 

poängterar barns lärande i relation till pedagogisk dokumentation, Malin uttryckte det genom att 

svara: 

Ja, alltså för att den ska va pedagogisk så måste det ju va att man ser ett lärande hos barnen. Det 

är ju det viktigaste, för mig som förskollärare. Sen kan ju en pedagogisk, eller en dokumentation 

vara som en liten väggprydnad eller så på väggen men den kanske inte är pedagogisk förrän man 

har pratat om den eller man ser ett lärande, tycker jag. 

 

I likhet med Malin, säger Filippa; 

Den pedagogiska dokumentationen för mig är ju att koppla det till vad jag gör dagligdags och 

få..ehh så att det är en större mening med det jag gör och att det är något utbud för barnen. Att 

jag ser att de har lärt sig någonting. 

 

I samtalen ovan beskriver både Malin och Filippa vikten av att se barnens lärande, de talar om att 

se ett lärande hos barnen och att se att de har lärt sig någonting. Malin uttrycker att för att den ska 

vara pedagogisk måste det ju va att man ser ett lärande där ordet måste inger en övertygande 

retorik. Malin gör ett förtydligande genom att säga det är ju det viktigaste, ordet ju kan användas 
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som att framställa något som självklart. Hon kategoriserar även sig själv genom att säga för mig 

som förskollärare vilket kan ha en funktion att framställa sig själv som kunnig i frågan. Vidare 

uttrycker hon att dokumentation kanske inte är pedagogisk förrän man har pratat om den eller man ser 

ett lärande. Här inger ordet kanske en tveksamhet från Malins sida och hon avslutar även meningen 

med tycker jag vilket även det kan tolka som en osäkerhet där hon vill poängtera att det är hennes 

egen åsikt, som då nödvändigtvis inte är “rätt”. Malin uttrycker att man ska prata om 

dokumentationen för att den ska bli pedagogisk. Det kan förstås som att ett meningsskapande för 

henne konstrueras vid språklig interaktion. Vidare uttalar hon vara som en liten väggprydnad eller 

så på väggen vilket kan ses som en funktion för att synliggöra det meningsskapande som Malin 

konstruerat, att pedagogisk dokumentation är en språklig interaktion eller något som synliggör 

barns lärande. 

Filippa uttrycker att den pedagogiska dokumentationen är något hon sammanför till vad hon gör 

dagligdags. I hennes uttalande finns en tvekan då hon tystnar och säger ..ehh vilket kan visa på en 

osäkerhet från hennes sida om vad hon anser om pedagogisk dokumentation. Hon argumenterar 

sedan för att det ger en större mening till det jag gör. Uttalandet jag ser att de lärt sig något kan 

tolkas som att det finns en inre motivation utifrån det sagda ordet så att det ger en större mening 

till det jag gör. Detta kan ge effekten att hennes ansträngning i arbete tillsammans med barnen blir 

större för att söka meningsfullhet i att se att de har lärt sig något. 

5.1.3 Möjlighet till utveckling? 

Felicia poängterar också som Malin och Filippa att den pedagogiska dokumentationen ska 

synliggöra barns utveckling men berör också att den är en hjälp till verksamheten; 

 

Det e ju och se barnen utvecklas vad de e intresserade av vad eee...ja var man ska leda hän 

verksamheten. På vilken nivå dom e på. Hur man ska kunna utmana dem till mer saker. 

I likhet med Felicia, poängterar Amanda både synliggörandet av barns lärande samt verksamhetens 

utveckling men berör också vuxnas lärande; 

 

Ehm..alltså det är ju ett utvärderingsverktyg som vi utvecklar, som vi arbetar med...ehm..alltså vi 

har det ju för att synliggöra barns lärande och även de vuxnas lärande för vi lär ju oss också på 

vägen hela tiden.[...] ja..precis..ja ett verktyg då som ska hjälpa oss att utveckla verksamheten och 

som vi sen då använder till det systematiska kvalitetsarbetet. 
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Även Kamilla talar om utvecklandet av barnen, förskollärarna och verksamheten; 

 

Om jag så.. den pedagogiska dokumentationen för mig innebär ju en möjlighet att…alltså 

utveckla barnen och verksamheten och mig själv. Ehm.. för det är ju genom den som man får reda 

på vilka styrkor vi har och vilka brister åå vad man behöver arbeta med och vad vi vill arbeta 

med. 

Felicia talar om att se barn utvecklas och var man ska leda hän verksamheten vilket kan förstås 

som att hon har ett förhållningssätt till den pedagogiska dokumentationen som något som både kan 

synliggöra barnens utveckling och något som kan föra arbetet vidare i, för henne, rätt riktning. 

Sedan fortsätter hon med att detta synliggör barnens nivå och hur man ska kunna utmana dem 

vidare. Detta kan tolkas som att pedagogisk dokumentation konstrueras i vårt samtal som ett medel 

till att synliggöra barnens utveckling. Uttalandet att det visar vilken nivå varje barn är på kan ses 

som att barn positioneras utifrån den kunskap de bär på vilket Felicia uttrycker skapar en möjlighet 

för henne att kunna utmana barnen vidare. 

Amanda och Kamilla för in ytterligare en aspekt utöver barns lärande när de berör att även de 

vuxnas lärande utvecklas. Amanda uttalar att det ska synliggöra barns och vuxnas lärande, och 

förtydligar; vi lär ju oss också på vägen hela tiden. Hon formulerar det även som ett 

utvärderingsverktyg och säger att de använder verktyget för att utveckla verksamheten. Detta berör 

även Kamilla när hon uttrycker att den pedagogiska dokumentationen innebär att synliggöra styrkor 

vi har och vilka brister åå vad man behöver arbeta med. Här blir det synligt att det finns varierande 

uppfattningar om vad pedagogisk dokumentation används för, det framställs som ett mångsidigt 

verktyg som både kan synliggöra lärande, styrkor och brister och är på så sätt en hjälp för att 

utveckla verksamheten. Dessa variationer synliggör en gemensam tolkningsrepertoar av vad 

pedagogisk dokumentation kan bidra med eftersom att utveckla barnen, sig själv och verksamheten 

uttalas av dem båda. 

5.1.4 Sammanfattning 

I ovanstående tre analyser lyfts variationer av förhållningssätt kring pedagogisk dokumentation. 

Det första temat utgår från att bilder ses som något grundläggande i pedagogisk dokumentation då 

detta var något som alla respondenter berör i våra samtal. I intervjuerna 5.1.1 synliggörs det att det 

förekommer variationer av hur bilder ses som resurser i arbetet med pedagogisk dokumentation. 

En respondent uttrycker att pedagogisk dokumentation innebär bilder vilket är något man visar upp 

för barn och föräldrar och konstrueras som enkel och bildtalande. Två respondenter uttrycker en 
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gemensam konstruktion kring pedagogisk dokumentation vilket synliggör en tolkningsrepertoar. 

En skillnad konstrueras mellan bilder som ses som ett bildgalleri för föräldrar och för barn gentemot 

bilder som tas i bruk vid analys och reflektion där den senare ses som utvecklande för verksamheten 

av dessa två respondenter. Det synliggörs en gemensam tolkningsrepertoar i 5.1.2 och 5.1.3 där det 

framkommer att pedagogisk dokumentation innebär att synliggöra barns lärande. Det uttrycks att, 

för att den ska bli pedagogisk, krävs att man kan se ett lärande hos barnen samt att den konstrueras 

som pedagogisk först när man pratat om den. I 5.1.3 framkommer en variation att det inte är enbart 

barns lärande som synliggörs i pedagogisk dokumentation utan även vuxnas. Respondenterna 

synliggör en gemensam tolkningsrepertoar i 5.1.3 av vad pedagogisk dokumentation kan bidra med 

där det uttrycks som ett verktyg för att utveckla barnen, sig själva och verksamheten.       

5.2 Pedagogisk dokumentation som underlag för reflektion? 
Följande avsnitt redovisar om och hur förskollärarna i föreliggande studie samtalar om den 

pedagogiska dokumentationen i arbetslaget samt vad deras diskussioner brukar handla om. 

5.2.1 Fokus på verksamhetens utveckling 

I samtalet besvaras frågorna När och hur pratar ni om dokumentationerna? Vad brukar ni prata 

om/diskutera? med följande utdrag där Kamilla beskriver frågor de brukar diskutera och säger; 

 

Det är just det här, såg du det och varför, vad ska vi göra med detta och så och varför blev det 

så.. [...] Försöka att analysera, titta på hur gick det och varför gick det så och knyta det 

till läroplanen, vilka mål har vi berört. Sen sammanfattar vi det i..och plockar med oss 

vad tar vi med oss till nästa vecka, just för att vi ska kunna hålla den röda tråden. Nu var 

det här barnet superintresserat av det här, då ska vi ju spinna vidare på det. Då tar vi 

vara på den här entusiasmen och så kör vi på det nästa vecka. Så att man ska komma ihåg 

det på måndag morgon efter, för man behöver det faktiskt. Och sen bara, ja den här 

aktiviteten, den gick åt skogen, ja varför gjorde den det? Ja men det var nog de här och 

de här parametrarna, ja men hur kan vi jobba vidare? Ja då testar vi såhär nästa 

vecka…[...] 

 

Amanda talar också om barns intresse och hur aktivitet utvärderas och utvecklas genom 

reflektionsarbetet; 

 

Aha vad vi diskuterar mm okej. Nej men då tittar vi ju på vad har barnen blicken på, vad 

är dom nyfikna på. Vad är deras intresse här i detta. Är det nått speciellt som dom liksom 

fokuserar mer på sådär. [...] Ääämmm och sen så har vi ju då också vår pedagogiska 
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planering och den sker ju..den sker ju löpande, den har vi som vi jobbar med på våra 

planeringar och så fyller vi i vad har vi gjort, hur har det gått, vad har vi sett, hur går vi 

vidare nu med detta. Så den jobbar vi med när vi sitter och reflekterar på våra 

planeringar om man säger. [...] Ser vad pratar dom om vad är de intresserade av och hur 

kan vi utveckla detta vidare och så vad är de nyfikna på. Så på så vis så drivs ju 

verksamheten med hjälp av dokumentationen så drivs ju verksamheten framåt om man 

säger så att det blir ett lärande och utveckling hos barnen eller så. [...] 

 

Kamilla inleder sitt svar med att ge exempel på frågor som diskuteras under arbetslagets 

diskussioner. Hon upprepar ordet varför vilket kan förstås som ett sätt att poängtera ordets vikt i 

sammanhanget, att det för henne är centralt att ställa sig frågan varför. Vidare säger hon att de 

sammanfattar sina diskussioner för att kunna fortsätta nästa vecka och hålla den röda tråden, vilket 

kan ses som en metafor för att tydliggöra sin mening. Metaforen kan här förstås som att det är 

viktigt att följa upp sina tankar och arbetsplaner för att inte hamna i fel riktning. Vidare ger hon ett 

exempel och säger att ett barn var superintresserat av det här, då ska vi ju spinna vidare på det 

vilket kan ses som ett förtydligande att det exempelvis kan vara barnens intressen som lyfts fram i 

arbetslagets diskussioner och sammanfattas. Uttrycket tar vi vara på kan tolkas som att de ser 

barnens intressen som värdefulla i arbetet och uttrycket kör vi på det nästa vecka kan förstås som 

att det kan leda förskollärarna vidare i sin planering. Effekten av detta kan vara att barnen ses som 

betydelsefulla och kompetenta.  Vidare ger Kamilla ytterligare exempel på frågor som uppkommer 

under deras diskussioner när hon uttrycker att aktiviteten, den gick åt skogen, ja varför gjorde den 

det? samtidigt som hon återkommer till frågan varför. Hon ställer sedan frågan hur kan vi jobba 

vidare? Detta kan ses som att det synliggörs ett uttryck för att utvärdera och utveckla vilket Kamilla 

gör genom att ställa frågor till sitt eget arbete och vad som händer inom det. 

Liksom Kamilla uttrycker även Amanda ett fokus på barnen och deras intresse genom att säga; Nej 

men då tittar vi ju på vad har barnen blicken på vilket ger en bild av att det för förskollärarna är 

viktigt att göra sig medvetna om vad barnen finner intressant. Amanda ställer även liknande frågor 

som Kamilla för att ge exempel på vad de diskuterar under sina arbetslagsplaneringar då hon säger; 

vad har vi gjort, hur har det gått, vad har vi sett, hur går vi vidare nu med detta. Hon återkommer 

till barnen och deras intressen som centrala delar i diskussionerna och uttrycker i relation till det 

sedan utveckla detta vidare vilket kan förstås som att det ligger till grund för utvecklandet av deras 

arbete. Hon uttrycker sedan att; med hjälp av dokumentationen så drivs ju verksamheten framåt. 

Genom detta uttalande blir det tydligt att dokumentationen ses som bidragande faktor till 
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verksamhetens vidareutveckling. Här synliggörs en gemensam tolkningsrepertoar hos Kamilla och 

Amanda i förhållande till vad dokumentationer ger upphov till för diskussioner. Båda talar om att 

barnens intressen är centralt samt att de med hjälp av dokumentationen kan ställa frågor till sitt 

eget arbete och till verksamheten där frågorna varför och hur är mest betydelsefulla. De ger sedan 

bägge uttryck för att dokumentationen används för att utvärdera och utveckla verksamheten. 

5.2.2 Fokus på nästa vecka eller enskild dokumentation 
Även dessa resultat utgår från frågorna När och hur pratar ni om dokumentationerna? Vad brukar 

ni prata om/diskutera. Det synliggörs varierande arbetssätt hur och om dokumentation lyfts i 

arbetslaget. Filippa talar om att utvärdera, planera och att få feedback; 

 

Ehm nu har vi ju det rätt så bra för vi kan ju sitta ner varje fredag, fredagförmiddagen. Och då 

kan vi ju, då gör vi en utvärdering av veckan och då tar man ju med sig de här 

dokumentationerna upp och då utifrån det, vad vill vi göra till nästa vecka. [...] När man har gjort 

färdigt en dokumentation så står man och visar på ipaden, jag skrev såhär, jag gjorde såhär, ser 

det bra ut eller hur tycker du? Jo men det är ju det vi ville, det var detta vi strävade efter. 

 

Medan Felicia ger uttryck för att de inte diskuterar dokumentationer i arbetslaget. 

 

Nej inte så mycket faktiskt..Utan det är mer nästan att var och en gör sina 

dokumentationer. 

 

Intervjuare; men brukar ni brukar du prata med någon annan om..alltså eum pratar ni 

inte mer än att man visar för barnen och föräldrar annars så pratar jag ju..har vi ju inte pratat så 

mycket om dokumentation 

 

I samtalen ovan synliggörs olika arbetssätt. Filippa uttrycker att dokumentationer lyfts veckovis 

för att utvärdera veckan. Hon nämner att de har bra förutsättningar för att kunna göra detta varje 

fredag. Uttalandet nu har vi ju det rätt så bra synliggör att hon bär en tanke om att det ser olika ut 

för olika verksamheter hur tiden för samtal om dokumentation planeras. Genom att uttrycka då kan 

vi ju för att sedan fortsätta med då gör vi kan ses som att Filippa argumenterar för intervjuaren att 

det är då som reflektionen om dokumentationerna sker. Hon fortsätter med att dokumentationerna 

styr över planeringen som sker för nästkommande vecka. Här benämner hon vad vill vi göra vilket 

kan ses som att planeringen utgår från barnens görande i dokumentationen men vilka vi innefattar 

är outtalat. Filippa förklarar att när hon gjort färdigt en dokumentation så står man och visar på 

Ipaden vilket kan tolkas som att dokumentation är något som betraktas av sin kollega vilket 
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tydliggörs ytterligare då hon uttrycker jag skrev såhär, jag gjorde såhär, ser det bra ut eller hur 

tycker du? vilket kan förstås som att förskollärarna samtalar om utseendet av 

dokumentationen.  Vidare uttrycker hon Jo men det är ju det vi ville, det var detta vi strävade efter. 

Uttalandet konstrueras av frågor och svar där pronomen ändras från jag till vi vilket kan ses som 

ett sätt för att synliggöra att en bekräftelse önskas från sin kollega att dokumentationen visar det 

som varit planerat i förväg. Utdraget synliggör att det eftersträvas en gemensam tolkning för vad 

som ska synliggöras i dokumentationen men att var och en konstruerar sina dokumentationer.   

I likhet med Filippa ger Felicia också uttryck för att dokumentationen görs självständigt av var och 

en i arbetslaget. Men hon uttrycker en åtskillnad att reflektion över dokumentationen uteblir. 

Genom att använda faktiskt synliggörs att Felicia har en tanke om att detta inte är på “rätt sätt” 

vilket kan härledas till studiens intervjufråga vad brukar ni prata om/diskutera. Ordvalet vad i 

frågan ger en indikation på att detta ska förekomma istället för att formulera frågan om det 

diskuteras. Intervjuaren ställer en följdfråga som bär en retorik som bekräftar Felicias tanke om att 

reflektion ska ske genom att uttala men samt använda en paus för att sedan återupprepa frågan igen. 

En konsekvens av att intervjuaren fördjupar frågan och formulerade om den gav Felicia möjlighet 

att utveckla sitt svar som synliggör att dokumentationen visas för barn och föräldrar men inte lyfts 

i arbetslaget. 

5.2.3 Fokus på görande och barns kunnande 

På frågan Hur pratar ni om dokumentationerna? så uttalar Malin följande 

 

M ja, ja då har vi med.. Om det är någonting som vi tycker är bra att belysa, titta här vad han 

eller hon har lärt sig eller titta här hur hon eller han har gjort här.[...]   

 

Vilket synliggör ett synsätt där prestation är i fokus. Detta förtydligas vid frågan vad är syftet med 

pedagogisk dokumentation för er där Malin uttalar; 

 

Och att säga 101, och sen då när vi pratat om det då fattar ju en del 101, det är en meter och en 

cm. En del är jätteduktiga på det. [...] Och en del är ju jätteduktiga, en del kan till och med minus 

och de behöver inte sitta såhär längre med händerna, utan ja, 10 minus…[...] 

 

Felicia belyser att barnens framsteg är i fokus och uttalar. 
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ja..piccollage ja och så skriver man där då nått som dom har upptäckt eller eller man ser dom har 

gjort nått nytt eller nått framsteg också skriver man då eller barnet får säga själv [..] 

 

På frågan vad som är syftet med pedagogisk dokumentation svara Felicia; 

Sen e det ju om man har barn med problem...som man kan notera var det är någonstans det inte 

funkar och var det funkar. 

 

Filippa uttrycker att det är själva görandet som fokuseras; 

 

Sen har de ju blandat färger och man har ju även sett då hur de håller en pensel, om det är 

rätt.. rätt grepp och sen har de då fått klippa och då har man tagit bilder ovanifrån på barnen när 

de sitter och klipper och limmar och sen klistrar då. Ehm och sen har jag då samlat ihop bilderna 

i ett dokument och kopplat det till läroplanen och bara en kort beskrivning av vad det är vi 

faktiskt har gjort. 

 

Samtalen ovan synliggör att barns görande dokumenteras och kunnande är något som observeras 

och förs in i dokumentationen. Malin uttrycker Om det är någonting som vi tycker är bra att belysa 

vilket synliggör att hon bär en tanke av att det är förskollärarna som klassificerar vad som ska med 

eller inte med, barnens tankar ingår inte i denna konstruktion. Ordet vi i detta sammanhanget har 

en funktion av att visa att det är förskollärarna som utser vad som ska med eller inte. Detta 

förtydligas när Malin uttrycker titta här vad han eller hon har lärt sig eller titta här hur hon eller 

han har gjort här vilket kan förstås som att det enligt henne är förskollärarnas uppgift att observerar 

barnens handlingar utifrån barnens lärande. Detta tydliggörs då Malin beskriver hur barns förmågor 

framträder för henne inom deras nuvarande tema matematik. I hennes uttalande när vi pratat om det 

då fattar ju en del beskriver hon att vissa barn har förståelse och andra inte. Genom att säga en del 

positionerar hon barnen utifrån vilka som förstår eller inte förstår. Hon fortsätter med att uttala Och 

en del är ju jätteduktiga, en del kan till och med minus vilket förtydligar denna konstruktion av 

positionering. Ordet jätteduktiga kan uppfattas som en retorik som har en funktion till att förstärka 

innebörden vilket även till och med kan uppfattas ha. Denna språkliga konstruktion kan tolkas som 

att Malin jämför barns kunnande och positionerar barnen som subjekt som innehar rätt förmågor, 

det vill säga kan eller inte kan. 

Felicia uttrycker genom sitt uttalande man ser dom har gjort nått nytt eller nått framsteg där framsteg 

kan förstås som ett sätt att observera och dokumentera barns förändrade kunnande. Hennes 

uttalande barnet får säga själv synliggör ett barns perspektiv samt ett delaktighetsperspektiv där 
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barnens tankar och röster har en plats i dokumentationerna. I nästa utdrag som handlar om syftet 

med pedagogisk dokumentation synliggörs i hennes uttalande barn med problem, en konstruktion 

som positionerar barn som bärare av problem eller inte. Detta kan uppfattas som en motsägande 

variation i jämförelse med ett delaktighetsperspektiv som utgår från barns perspektiv. Genom att 

uttrycka notera var det är någonstans det inte funkar och var det funkar vilket är en språklig 

konstruktion som kan å ena sidan förstås som ett sätt att iaktta och bedöma barnen och deras 

uppförande i olika situationer. Samtidigt kan det å andra sidan förstås som ett sätt att upptäcka 

situationer som behöver förändras och utvecklas för att underlätta för barnen då det blir av vikt att 

både känna till vad som fungerar och inte.   

Ytterligare en variation uttrycks av Filippa som säger att det är själva görandet som är centralt att 

dokumentera. I hennes uttalande sett då hur de håller en pensel, om det är rätt.. rätt grepp synliggörs 

ett sätt att se handlingar som rätt eller fel vilket kan få effekten att bedöma barn och deras 

handlingar. Vidare ger hon uttryck för att bilder tas på själva görandet då hon säger när de sitter och 

klipper och limmar. Detta tydliggörs ytterligare genom uttalandet beskrivning av vad det är vi faktiskt 

har gjort vilket bär en retorisk konstruktion med en funktion till att förtydliga och övertyga att det 

är görandet som är det centrala och det är det som hon lägger tyngdpunkten vid. Genom att Filippa 

nämner läroplanen kan detta ses som att hon konstruerar denna till en viktig aspekt att knyta an 

görandet till. 

5.2.4 Sammanfattning 

I ovanstående tre analyser lyfts temat pedagogisk dokumentation som underlag för reflektion. Det 

uttrycks variationer av vad förskollärarna uttrycker som centralt i sina diskussioner i arbetslaget 

och vad de används till. I intervjuerna 5.2.1 talar förskollärarna om att diskussionerna ofta tar 

utgångspunkt i barnens intressen och att de fokuserar på vad barnen finner intressant. De säger 

även att de ställer frågor till dokumentationen och verksamheten där frågorna varför och hur är 

mest centrala. Dessa frågor är enligt dem till för att kunna arbeta vidare nästa vecka men även för 

att utveckla verksamheten. I intervjuerna 5.2.2 framkommer att diskussionerna handlar om 

utvärdering av veckan för att kunna arbeta vidare nästa vecka. Även dokumentationens utformning 

och utseende diskuteras också. Det framkommer också i dessa intervjuer att dokumentationen inte 

alls blir till underlag för diskussion, istället gör alla sina dokumentationer var för sig. I intervjuerna 

5.2.3 blir det synligt att det är barnens kunnande och görande som är det som blir väsentligt att 

diskutera i arbetslaget. Barns förändrade kunnande, framsteg men även vilka barn som har 
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förståelse och inte lyfts i förskollärarnas gemensamma samtal där barn positioneras som 

kompetenta eller inte och som innehavande av problem eller inte. Det framkommer också här att 

görandet är det som ses betydelsefullt att dokumentera där barnens handlingar blir det centrala i 

dokumentationen. En antydan till bedömning av barns handlingar som rätt eller fel synliggörs. 

5.3 Utmaningar med pedagogisk dokumentation 
I följande avsnitt berör respondenterna vilka utmaningar de möter i arbetet med pedagogisk 

dokumentation.  Det presenteras utdrag från samtalen som behandlade frågorna Vad upplever du 

som negativt med den pedagogiska dokumentationen? och Vilka är de främsta utmaningarna i 

arbetet med pedagogisk dokumentation? 

5.3.1 Utmaning tid och teknik 

I samtalet om utmaningar och negativa aspekter med pedagogisk dokumentation nämner flera 

förskollärare tid som en utmaning i arbetet. Kamilla uttrycker; 

 

Jag tycker inte det är tillräckligt med tid. Och man skulle ju vilja göra det här mer.. att sitta med 

barnen enskilt och titta och reflektera tillsammans. Det saknas ju de möjligheterna. Så nä 

pedagogisk dokumentation ser jag inget negativt med, det är bristen på den. 

 

Malin berör också tid men i relation till hur barnens tider samt personalstyrkans tider är förlagda; 

 

ja, ja det är mycket som sliter och drar i en. Och man har ju inte.. Skolan är ju på ett annat sätt, 

där kommer ju barnen klockan åtta eller kvart över åtta och sen är de där, kanske till två -tre på 

eftermiddagen. Här kommer det liksom pö om, så kommer det 10 där och så kommer nästa och så 

kommer nästa…och sen är man full personaltäthet från och med kl 10 och sen är man det till halv 

ett och sen går folk hem efter där. Så det är ju bara de här få timmarna på morgonen.. 

 

Även Felicia och Filippa talar om tid i relation till svårigheter med pedagogisk dokumentation men 

båda berör också hur tekniken kan bli en svårighet; 

 

Felicia; Ja det e väl och hinna med [...] ja och sen kan man ju inte gå och fotografera ibland 

händer det ju grejor tjoff och då tänker man det där hade ju varit..men då har man ju inte så man 

kan inte fotografera sånt men då kan man ju skriva ner det eller nått sånt..det är ju det här och 

hinna med och göra det...jaa 

 

I motsats till Felicia som uttalar att brist på teknik kan skapa svårighet synliggör Filipa hur tekniken istället 

kan bli ett hinder; 
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Filippa; jaa.det kan va tidskrävande. Ehm… det kan vara störande i aktiviteten med barnen, att 

man plötsligt tar fram en kamera och tar kort. För då kan man bryta det som händer. Ehm.. ja. 

 

Kamilla börjar med att säga att det inte är tillräckligt med tid. Hon uttrycker att det är att reflektera 

tillsammans med barnen som det framförallt inte finns tillräckligt med tid då hon säger man skulle 

ju vilja göra det här mer. Hon uttalar sedan saknas ju de möjligheterna där ordet ju i sammanhanget 

kan ha en betydelse av självklarhet, hon ger uttryck för att det finns en delad uppfattning om 

tidsbristen i förskolan. Hon avslutar sedan med att säga att det som är negativt med pedagogisk 

dokumentation är bristen på den vilket kan förstås som att hon ser det som endast ett fördelaktigt 

verktyg utan nackdelar. Detta kan få effekten att hon strävar efter att använda pedagogisk 

dokumentation så mycket som möjligt men det synliggörs också att hon inte bär en medvetenhet 

över de kritiska aspekterna som finns i arbetet med pedagogisk dokumentation. 

Malin ger uttryck för att det är mycket att göra då hon säger mycket som sliter och drar i en vilket kan 

förstås som att hon inte riktigt hinner med pedagogisk dokumentation för att det kommer annat i 

vägen. Hennes jämförelse med skolan framstår som en konstruktion för att synliggöra att förskolan 

har sämre förutsättningar gentemot skolan, att genomföra pedagogisk dokumentation på grund av 

tid. Hon talar sedan om att det blir svårigheter med att hinna med på grund av personalens 

arbetstider, att de under större delen av dagen är för få i personalen. Hon säger; Så det är ju bara de 

här få timmarna på morgonen vilket kan ha innebörden att det är endast då de har tid för pedagogisk 

dokumentation. Funktionen av uttalandet med orden bara och få är att förstärka argumenten för att 

timmarna inte räcker. Även Malin i likhet med Kamilla använder återkommande ordet ju vilket 

synliggör att det finns en självklarhet om tidsbristen inom förskolans diskurs. 

Även Felicia ger uttryck för att tiden inte räcker till och säger även att de inte kan fotografera ibland 

på grund av avsaknad av kamera eller annan teknik. Hon uttrycker ibland händer det ju grejor tjoff 

och då tänker man det där hade ju varit.. Att det händer grejer tjoff kan förstås i sammanhanget som att 

barnen gör eller säger något plötsligt, som är intressant att dokumentera. Men uttalandet men då har 

man ju inte så man kan inte fotografera visar på en problematik att inte ha kamera tillgänglig vilket 

försvårar dokumenterandet. Filippa uttalar liksom ovanstående en svårighet med tid men uttrycker 

samtidigt en annan variation kring användandet av kamera och teknik i dokumentationsprocessen. 

Hon säger att det kan vara störande att fotografera barnen under aktiviteter och fortsätter; då kan man 



30 
 

bryta det som händer. Denna konstruktion ger uttryck för en erfarenhet från hennes sida, att hon 

tidigare upplevt att det varit störande för barnen när hon tagit foto i aktiviteter. 

5.3.2 Utmaning att “få det vidare” 

Samtalet kring utmaningar berör även svårigheten att komma vidare i arbetet vilket Filippa 

uttrycker; 

Ja det är väl den här biten att få det vidare så att det inte bara blir ett dokument som ligger på 

väggen, eh hänger på väggen. Utan att man verkligen använder det vidare, till någonting. Vad ska 

vi göra vidare med detta? Hur ska vi komma vidare? vad har vi för nytta i vårt arbete med detta? 

Det är väl det som är utmaningen i det. 

 

I likhet med Felicia uttalar Amanda att det är svårt att synliggöra vad som behöver utvecklas och 

hur de ska gå tillväga då det finns många sätt att göra det på samt att verksamhetens förutsättningar 

är föränderliga. 

 

Nej men svårigheten e ju att man att hitta det där att å riktigt kunna se det här behöver vi 

utveckla..äää..[...] eeemm..men men som sagt med ny litteratur och nya liksom man pratar med 

kollegor och tankar från dom och så så blir det ju att ja just det så här kan man göra så det finns 

hela tiden nya vägar..eeehhhmmm och det är ju egentligen ingen svårighet så men det blir ju 

liksom en utmaning att få till en pedagogisk dokumentation som verkligen ger dom svaren som vi 

vill ha för att utveckla verksamheten. För det är väl där svårigheten ligger att det finns så många 

olika sätt åå vilket sätt är bäst för oss liksom och det kan ju vara bäst för oss nu men så nästa år 

så behöver vi göra på annat sätt kanske eller så kommer en annan barngrupp och andra ja. 

 

Filippa talar om att den pedagogiska dokumentationen kan användas till något mer än att hänga på 

väggen. Hennes uttalande att få det vidare indikerar att det används till något framåtsyftande, att 

något kan utvecklas med hjälp av den och det är också det som enligt henne är utmaningen. Det 

blir här tydligt att Filippa anser att den pedagogiska dokumentationen ska vara en hjälp för att 

utveckla arbete och verksamhet. Samtidigt säger hon vad har vi för nytta i vårt arbete med detta? vilket 

ger en bild av att det inte alltid är tydligt för henne med vad den kan bidra med i just hennes arbete 

då hon uttalar ordet vi och vårt förstås som hon själv med kollegor och deras gemensamma arbete. 

Hon uttrycker att Det är väl det som är utmaningen i det. Här används ordet väl som inger en viss 

tvekan vilket gör hennes uttalande mindre övertygande. Liknande variation av utmaningen med 

pedagogisk dokumentation uttrycks av Amanda som säger att svårigheten är att veta vad just 

hennes verksamhet behöver utveckla då hon säger; kunna se det här behöver vi utveckla. Detta visar 

på en gemensam tolkningsrepertoar där både Filippa och Amanda ser den pedagogiska 
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dokumentationen som något som ska utveckla verksamheten. De ser båda dessutom detta som den 

främsta utmaningen i arbetet med pedagogisk dokumentation, att se hur den ska utveckla den egna 

verksamheten. 

Amanda talar om att ny litteratur, att samtala med kollegor och höra deras tankar gör att det skapas 

nya vägar. Vilket kan ses som användandet av en metafor som ska skapa en bild av att det dels finns 

olika sätt att tänka och förstå saker på men även genom att använda ordet nya får det betydelsen att 

det skapas just nya sätt att tänka och förstå saker på. Detta sker då enligt Amanda genom att tillägna 

sig ny kunskap i form av litteratur och genom språklig interaktion med kollegor. Dessa nya vägar 

menar Amanda samtidigt är en del av utmaningen med pedagogisk dokumentation och hon 

uttrycker sedan; en utmaning att få till en pedagogisk dokumentation som verkligen ger dom svaren som 

vi vill ha för att utveckla verksamheten. Uttrycket dom svaren som vi vill ha kan förstås som att det finns 

svar som kan leda dem i rätt riktning i arbetet att utveckla verksamheten. Detta kan härledas till 

uttrycket nya vägar och att det då blir en utmaning att välja väg.  Svaren som vi vill ha kan å andra 

sidan vara ett uttryck för att den pedagogiska dokumentationen ska visa något visst som ser 

fördelaktigt ut i en betraktares ögon, att den ska visa att de redan är på rätt väg. Vidare talar hon 

om svårigheten med stor valmöjlighet och säger; finns så många olika sätt åå vilket sätt är bäst för oss 

vilket talar för förståelsen att de, genom den pedagogiska dokumentationen, vill komma till insikt 

om rätt tillvägagångssätt och rätt väg för dem i deras arbete att utveckla verksamheten.   

5.3.3 Språkliga utmaningar och avsaknad av barns motivation 

I samtalet om utmaningar kommer det verbala språket på tal vilket Kamilla uttrycker; 

 

vi har ju den utmaningen som vi inte riktigt lyckas överbrygga, att vi har så små barn och just när 

man inte har språket så blir det svårare. Vi kan ju titta på det och tro oss förstå vad det är de 

tycker är roligt och vad de har ut utav det och vad som händer men det är ju fortfarande vi som 

tror.. vi vet inte. Så det är ju en utmaning, att hitta rätt med de barnen som inte har talspråket än 

[..] 

 

Kamilla ser en språklig utmaning där det konstrueras ett tolkningsföreträde åt de vuxna när barn 

inte har talspråket. Malin å andra sidan berör en utmaning av att barn inte vill vara delaktiga i 

pedagogisk dokumentation och uttrycker även att pedagogisk dokumentation kan innebära ett 

tvång. 

Ja, ibland är det ju svårigheterna att få till en pedagogisk dokumentation. Det är ju inte alla barn 

som är sådär jättemedgörliga, som inte har någon lust.  Och som man kanske inte kan fånga in. 
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Det är ju inte alla som är just där, där vi är. Och så känner man att man måste ju kanske ändå ha 

någon..någon dokumentation på vad de barnet har lärt sig eller på vad de barnet har gjort eller 

så. Men det är ju ett flertal barn som bara kanske kommer ehh någon gång eller ett par gånger i 

veckan hit och när de kommer då, då vill ju inte de sitta och höra på det, då vill de komma hit och 

leka! 

Intervjuare: De vill inte sitta och prata och så? 

Nej, nej, det kan ju vara en sån liten negativ sak i det hela. Att man känner att man är tvungen att 

få till den där dokumentationen. Man får ju i regel det ändå, under ett år, men inte..man får hålla 

på liksom kanske. 

 

I utdragen ovan synliggörs olika variationer av konstruktioner som respondenterna uttrycker som 

utmaningar i arbetet med pedagogisk dokumentation. Kamilla talar om en språklig utmaning 

genom att uttrycka vi har så små barn och just när man inte har språket så blir det svårare vilket 

kan ses som att språket ses som en betydande resurs i arbetet med pedagogisk dokumentation. 

Genom att uttala tro oss förstå vad det är de tycker är roligt konstrueras ett förhållningssätt utifrån 

ett barns perspektiv. Detta innebär att pedagogen bär intentionen att komma så nära barns 

perspektiv som möjligt men har en medvetenhet att det är den vuxnas tolkning. Vidare uttrycker 

Kamilla vad de har ut utav det och vad som händer vilket kan ha funktionen att synliggöra att en 

djupare analys är något som förekommer. Genom att uttala vi synliggörs att analysen är något som 

inte utförs individuellt utan genomförs i arbetslaget. Hon fortsätter men det är ju fortfarande vi som 

tror.. vi vet inte vilket kan ha en funktion att synliggöra en positionering där ett tolkningsföreträde 

finns hos arbetslaget i verksamheten. 

Malin synliggör svårigheter med pedagogisk dokumentation som hon förknippar med barns brist 

på lust till att medverka. Hon uttrycker Det är ju inte alla barn som är sådär jättemedgörliga, som 

inte har någon lust. Därefter nämner hon att de barnen som saknar lust är svåra att fånga in vilket 

kan ses som en metafor med betydelsen att väcka barnens intresse och på så vis få dem villiga att 

delta. Vidare uttrycker hon Det är ju inte alla som är just där, där vi är. Funktionen av denna 

retorik kan förstås som att barngruppen är splittrad i den mening att barnen är intresserade av olika 

saker samt har kommit olika långt i sin förståelse för det aktuella temat. Detta kan också vara ett 

uttryck för att vissa barn saknar förmåga att förstå eller delta vilket innebär en positionering där 

vissa barn ses som mer kompetenta än andra. Malin ger också uttryck för att pedagogisk 

dokumentation innebär måsten då hon säger Och så känner man att man måste ju kanske ändå ha 

någon..någon dokumentation. Detta kan tolkas som att hon upplever ett krav att dokumentera och 

genomföra pedagogisk dokumentation. Denna variation kommer då av en yttre motivation och det 
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är rimligt att anta att det exempelvis skulle kunna vara från förskolechef, kommun eller 

styrdokument. Denna yttre motivation som blir till måsten för Malin uttrycker hon en problematik 

kring i förhållande till barnets ovilja att delta. Hon talar om att vissa barn bara kommer några dagar 

per vecka och att då vill ju inte de sitta och höra på det, då vill de komma hit och leka! I detta uttalande 

finns både ett uttryck för en självklarhet med ordet ju samt ger Malin eftertryck åt uttalandet genom 

att höja tonläge och röst i slutet då hon säger leka! Malin konstruerar här en övertygande retorik 

vilket argumenterar starkt för hennes åsikt. Effekten av detta uttalande kan vara att pedagogisk 

dokumentation konstrueras som en språklig aktivitet vilket kan utesluta de barn som inte har 

språkliga resurser eller intresset att deltaga. Språkliga aktiviteter kategoriseras som underlägset av 

lek i uttalandet. Intervjuaren ställer efter det uttalandet en tydliggörande följdfråga genom att 

uttrycka; De vill inte sitta och prata och så? Vilket kan ses som en fråga som bekräftar Malin i om 

barnen inte vill prata när de kommer till förskolan varpå Malin säger att nej, de vill de inte och att 

det är en negativ sak inom pedagogisk dokumentation. Hon ger återigen uttryck för att 

dokumentationerna blir ett måste och hon använder nu ordet tvungen vilket inger förståelsen att 

arbetet med den pedagogiska dokumentationen blir ett tvång. Hon avslutar sedan med att säga Man 

får ju i regel det ändå, under ett år, men inte..man får hålla på liksom kanske. Vilket kan förstås som ett 

uttryck för att det är en lång process som kräver ihärdighet där hålla på liksom har en retorisk 

funktion att det stundtals upplevs som kämpigt. 

5.3.4 Sammanfattning 

I intervjuerna 5.3.1 blir det synligt att en stor utmaning eller svårighet med pedagogisk 

dokumentation är bristen på tid vilket förskollärarna uttrycker. Olika problematiska aspekter kring 

tidsbristen uttalas, som för lite tid att reflektera tillsammans med barnen, att det är mycket annat 

som kräver förskollärarnas uppmärksamhet och även personalens arbetstider vilket innebär att det 

är för få timmar om dagen de är full personalstyrka. Det uttrycks en svårighet med att inte ha 

kamera tillgänglig för att hinna fånga barnens aktiviteter. Det uttalas att fotografering kan störa 

barnen i deras aktiviteter. I intervjuerna 5.3.2 talas det om pedagogisk dokumentation som en hjälp 

till att utveckla, att det ska användas som något framåtsyftande vilket samtidigt uttrycks vara en 

utmaning. Det uttalas speciellt att det är en utmaning att veta hur den egna verksamheten ska 

utvecklas och vilket av många arbetssätt som passar just sin egen verksamhet. Det framkommer att 

det finns många olika “vägar” men också att det skapas hela tiden nya, vid inläsning av litteratur 

och i samtal med andra. Detta väcker nya frågor om val av “väg” eller arbetssätt. I intervjuerna 
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5.3.3 framkommer flertal olika variationer av utmaningar med pedagogisk dokumentation. Den 

språkliga förmågan hos barn lyfts fram som en svårighet när det kommer till att förstå de yngre 

barnens upplevelser och att föra arbetet vidare utifrån detta. Även barns bristande intresse att delta 

uttrycks som en svårighet för att genomföra pedagogisk dokumentation där antingen brist på lust 

eller förståelse hos barnen uttalas som faktorer som påverkar. Det synliggörs också här att den 

pedagogiska dokumentationen kan upplevas som ett måste eller tvång vilket kan vara en 

konsekvens av de befintliga yttre krav från styrdokument som är gällande inom förskolan. 

6. Diskussion 
I följande avsnitt diskuteras studiens resultat i relation till den forskning som presenterats i kapitel 

2. Detta benämns som resultatdiskussion. Därefter följer en metoddiskussion där vi reflekterar och 

argumenterar samt kritiserar de metodval som gjorts inom studiens ramar. 

6.1 Resultatdiskussion 
I tidigare avsnitt redovisas studiens resultat och utifrån vad som kom till uttryck i samtalen 

kategoriseras resultaten i tre teman. I följande avsnitt diskuteras varje tema för sig i relation till 

tidigare forskning. 

6.1.1 Förskollärares förhållningssätt till pedagogisk dokumentation 

Enligt Burr (2003) finns inom det socialkonstruktionistiska perspektivet inte en sann verklighet 

vilket också blir synligt in denna studie då det framkommer olika variationer från respondenterna 

av vad arbetet med pedagogisk dokumentation innebär i förskolan diskurs. Dessa variationer har 

skapats och omskapas av de sociala sammanhang och interaktioner som omger dessa respondenter. 

Men det blir även synligt att liknande variationer delas av fler respondenter vilket talar för 

gemensamma tolkningsrepertoarer av pedagogisk dokumentation – det finns liknande 

uppfattningar av vad det innebär. I studiens resultat synliggörs att bilder ses som något 

grundläggande inom pedagogisk dokumentationen. På frågan om skillnaden mellan pedagogisk 

dokumentation och dokumentation förknippade alla respondenter bilder till den pedagogiska 

dokumentationen. Resultatet belyser att det förekommer variationer av hur bilder ses som resurser 

i arbetet med pedagogisk dokumentation. En variation blev synlig när det dels talas om bilder för 

föräldrar och barn som ett sorts bildgalleri, gentemot bilder som vidare tas upp för reflektion och 

analys i arbetslaget eller tillsammans med barnen. I studiens resultat synliggörs en konstruktion av 

att dokumentation blir pedagogisk först när den tas upp för analys och reflektion. Lenz Taguchi 



35 
 

(2000) belyser att när dokumentationsmaterialet förstås från olika utgångspunkter och perspektiv 

ges möjligheten för förändring av förhållningssätt i mötet med barn och kollegor. Inledningsvis 

nämndes att det finns ett tolkningsföreträde för förskollärare hur dokumentation ska struktureras 

upp i verksamheten (Eidervall, 2013). Med detta tolkningsföreträde samt utifrån den kunskap som 

förskollärare bär om pedagogisk dokumentation synliggörs en kritisk aspekt om att detta kan leda 

till en ojämn kvalitet mellan olika verksamheter. Stannar det vid ett bildgalleri ges inte tillfälle för 

en vidare utveckling, vilken tidigare forskning belyser främst sker genom reflektion och analys 

(Cho Yee Wong, 2010. Lindgren Eneflo, 2014. Alnervik, 2013. Lenz Taguchi, 2000). 

Ett förhållningssätt som blir synligt i studiens resultat är att pedagogisk dokumentation konstrueras 

som ett medel för att synliggöra barns lärande. Tidigare forskning påvisar likväl som föreliggande 

studie att verksamma inom förskolan beskriver att den pedagogiska dokumentationen används för 

att synliggöra barns lärprocesser (Bjervås, 2011; Kocher 2008; Alnervik, 2013). I 5.1.2 utdrag 

uttrycks att pedagogisk dokumentation används för att synliggöra barns lärande och vilken nivå 

barnen är på. Att uttala sig om ett barns nivå innebär att det sker en bedömning vilken kunskap 

barnet har eller utveckling barnet nått (Vallberg Roth, 2014). Bjervås (2011) uttrycker att den 

pedagogiska dokumentation som ett bedömningsverktyg inte bör användas oreflekterat då den 

innehåller kritiska aspekter som förskollärare bör förhålla sig till (Bjervås, 2011). Lindgren & 

Sparrman (2003) skriver att en beaktelse bör finnas att det är ett verktyg som synliggör den och det 

som dokumenteras vilket konstruerar olika versioner av verkligheten vilket skapar en maktposition. 

Att dokumentera innebär en position till att bestämma vad som ska dokumenteras och vad det ska 

tas i bruk för. Det är därför av vikt att det utvecklas ett mer kritiskt förhållningssätt till 

dokumentation då den aldrig är neutral utan den uttalar sig om något. Läroplanen för förskolan är 

tydlig med att det inte är barn som ska utvärderas men väl verksamheten (Skolverket, 2010). Detta 

tas upp i 5.1.3 utdrag där pedagogisk dokumentation utvecklas från att centralt beröra barns lärande 

till att ses som ett mångsidigt utvärderingsverktyg som kan synliggöra verksamhetens styrkor och 

brister och är på så sätt en hjälp för att utveckla verksamheten. Pramling Samuelsson (2010) tar 

upp vikten av att barns lärande följs kontinuerligt och att analysen av lärprocesser ses utefter 

situation och förutsättningar. Det innebär att barns lärprocess ska illustreras som ett nedslag i tiden 

och som är föränderligt utefter de omgivande förutsättningar som ges. Det vill säga relateras till 

verksamhetens förutsättningar såsom förskollärares kompetens, vilka resurser som finns, antal barn 

etcetera.  Det är detta som ska utvärderas för att sedan utmanas vidare. Denna 
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dokumentationspraktik synliggör en verksamhets styrka och svaghet och är ett stöd till att utveckla 

verksamheten. 

6.1.2 Pedagogisk dokumentation som underlag för reflektion? 

Studiens resultat visar att det finns variationer av vad respondenterna uttrycker som centralt i den 

pedagogiska dokumentationen vilket sedan lyfts som underlag för reflektion i arbetslaget. I utdrag 

5.2.1 uttalas att diskussionerna ofta tar utgångspunkt i barnens intressen och att det fokuseras på 

vad barnen finner intressant. Det uttrycks även att frågor ställs till den pedagogiska 

dokumentationen där frågorna varför och hur är mest centrala samt om det blev som förväntat. Det 

ses som ett utvärderingsverktyg för att utveckla verksamheten. Detta belyser Kocher (2008), att 

den intellektuella biten, att reflektera, ställa frågor och att vara nyfiken och fundera vidare på saker 

som synliggörs i dokumentationen är det som är det mest givande och väsentliga i arbetet med 

pedagogisk dokumentation och som ger förutsättningar för att utveckla verksamheten. Å andra 

sidan uttalas också i resultatet i utdrag 5.2.2 att den pedagogiska dokumentationen inte tas upp till 

reflektion i arbetslaget utan utförs enskilt och enbart visas för barn och föräldrar. Skolverket (2010) 

skriver att arbetslaget ska kontinuerligt och systematiskt dokumentera barns utveckling och lärande 

vilket i sig ska följas upp och analyseras. Detta för att få syn på om verksamheten tillgodoser barns 

möjligheter för utveckling och lärande utifrån de strävansmål som står föreskrivna i läroplanen för 

förskolan. Sheridan, Williams och Sandberg (2012) framhäver att bilden av arbetet med pedagogisk 

dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete behöver fördjupas och breddas då ofta verksamma 

inom förskolan ser det som skilda delar. De belyser att dokumentationsarbetet sker regelbundet 

med observation och planering men att utvärdering endast sker i avlutande av teman och projekt 

samt att reflektion och analys ses som en och samma sak. Här återkommer vi till problematiken 

som Eidevall (2013) tar upp att det finns många olika sätt att ta sig an arbetet med pedagogisk 

dokumentation vilket medför att en kritisk anblick på vad som görs är nödvändigt. Lindgren & 

Sparrman (2003) belyser att dokumentation kan innebära en ökad insyn i verksamheten för 

personal och barn men även för föräldrar och politiker vilket ger en normaliserande praktik där 

både barn och förskollärares beteenden kartläggs och beskrivs. I föreliggande studie synliggörs i 

utdrag 5.2.3 att barns förändrade kunnande, framsteg men även vilka barn som har förståelse och 

inte lyfts i förskollärarnas gemensamma samtal. Att vissa barn har förståelse och andra inte kan ses 

som ett uttryck för det som Bjervås (2011) benämner att se barn som being - barn med förmågor, 

eller becoming - barn med begränsningar. Barn positioneras då som kompetenta eller inte och det 
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uppkommer också att det är barnens handlingar som ligger till grund för denna positionering då det 

är barnens handlingar och prestationer som dokumenteras och utvärderas. Detta är i likhet med vad 

Emilsson och Pramling Samuelsson (2014) påvisar i sin forskning, att just handlingar är det som 

dokumenteras. Lindgren Sparrman (2003) belyser att dokumentationens roll är att synliggöra 

handlingar och tankar vilket kan få problematiska konsekvenser rörande etik och makt där någon 

betraktar den som blir betraktad. I resultatet framkommer också att det i förskollärarnas 

observerande skapas bedömningar av barnens handlingar. Utsagor om barn som innehavande av 

problem eller inte och att dokumentation kan vara till hjälp för att följa barn med problem. Dessa 

utsagor skulle kunna vara uttryck för olika förlegade teoretiska perspektiv eller 

kunskapsbedömningar vilket Vallberg Roth (2014) lyfter fram. Att få syn på sina egna 

föreställningar och förgivettagna sätt att tänka är av vikt för att kunna förändra den egna praktiken 

och för att ett omprövande av kunskapssyn och teoretiska aspekter ska kunna ske (Lenz Taguchi, 

2000; Elfström, 2013). 

6.1.3 Utmaningar med pedagogisk dokumentation 

I temat 5.3.1 blir det synligt att tid ses som en stor utmaning i arbetet med pedagogisk 

dokumentation. Det är bristen på tid som lyfts fram som en problematik vilket medför att det är 

svårt att få tid till att reflektera tillsammans med barnen och att utföra pedagogisk dokumentation. 

Mycket annat som behöver göras och lite personaltäthet lyfts fram som aspekter kring tid vilket 

försvårar arbetet med pedagogisk dokumentation. Tidsbrist i relation till pedagogisk 

dokumentation är något som anses problematiskt av många förskollärare och verksamma inom 

förskolan (Buldu, 2010; Lindgren Eneflo, 2014). Arbetet är också tidskrävande enligt Lenz 

Taguchi (2000) och fordrar som Elfström (2011) framhåller, en organisation som möjliggör tid för 

samtal och reflektion och även analys då arbetet med pedagogisk dokumentation innebär 

långsiktiga processer. I samtalen om utmaningar kring tid synliggörs också en variation av att det 

endast är avsaknaden av pedagogisk dokumentation, vilket ses som en följd av brist på tid, som är 

negativt med arbetssättet. Detta kan vara en konstruktion som grundar sig i en omedvetenhet om 

de negativa faktorer som pedagogisk dokumentation kan innebära. Omedvetenhet om de negativa 

faktorerna av pedagogisk dokumentation synliggörs i en ytterligare utsaga i utdrag 5.3.1 där det 

uttrycks en negativ aspekt att fotograferande kan inverka störande på barnens aktiviteter. I detta 

sammanhang berörs inget om den etiska problematiken som det innebär att fotografera och filma 

barn. Tidigare forskning visar att det är av vikt att ett kritiskt förhållningssätt etableras hos 
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förskollärare angående dokumentation och pedagogisk dokumentation för att reflektera över 

maktutövande, kontroll, ämnesindelning och etik i förhållande till ett barnperspektiv. Men också 

grundläggande frågor som kunskaps-, barn- och lärandesyn är något som behöver medvetandegöras 

hos en förskollärare vilket den pedagogiska dokumentationen kan bidra med i det gemensamma 

reflektionsarbetet (Lindgren Eneflo 2014; Lindgren Sparrman, 2003; Asp-Onsjö, 2011). 

En annan variation kring utmaningar med pedagogisk dokumentation synliggörs i 5.3.2 där det 

uttrycks en utmaning med att utveckla den egna verksamheten med hjälp av verktyget. Det 

framkommer att verktyget ska användas framåtsyftande, vilket också Alnervik (2013) ser det som, 

ett förändringsverktyg som möjliggör ett förändrat arbetssätt. Svårigheten, enligt respondenterna, 

ligger i att veta hur det ska användas på bästa sätt för den egna verksamheten, då det också 

framkommer att det finns många olika arbetssätt och vägar samt att det också hela tiden skapas 

nya vägar. Här visar sig en osäkerhet i att använda pedagogisk dokumentation, att veta hur den ska 

användas vilket kan bero på avsaknad av riktlinjer att förhålla sig till samt är pedagogisk 

dokumentation ett föränderligt verktyg som kräver en ständig uppdatering av förskollärarna 

(Eidevald, 2013 ; Asp-Onsjö, 2011). 

Ytterligare en variation i utdrag 5.3.2 handlar om utmaningen att förstå barnens upplevelser och 

intressen då barnen är små och inte har det verbala språket. Ett försök till att komma nära ett barns 

perspektiv synliggörs av respondenten då denna vill förstå barnen men uttrycker att de får tro oss 

förstå vad det är de tycker är roligt vilket visar på en tanke om att deras uppfattning kanske inte 

stämmer överens med barnens. Vidare framkommer istället en variation kring utmaningen med att 

barnen inte är intresserade och inte har viljan att delta i den pedagogiska dokumentationen. Deras 

brist på lust gör att de är svåra att fånga in. Detta visar, i jämförelse med ovanstående, inte på ett 

barns perspektiv, då funderingen om barnens uppfattningar uteblir. Arner (2006) påtalar att genom 

utgå från ett barnperspektiv och intressera sig för barns initiativ och försökt möta dem i deras 

skapande av mening. Barns meningsskapande och sökande efter mening styr deras handlande vilket 

kan ses som väsentligt att beakta för förskollärare för att tillgodose barns möjlighet till inflytande 

över det som är meningsfullt för dem. I förhållande till att barnen inte vill delta lyfts också dilemmat 

i att dokumentera och utföra pedagogisk dokumentation upplevs som ett måste, ett yttre krav. Ordet 

tvungen är något som framkommer i sammanhanget vilket påvisar en medvetenhet om att 

verksamheten har krav utifrån att leva upp till vilket också innebär krav på förskollärarna. Dessa 
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uttryck för krav kan förklaras med hjälp av tidigare forskning som belyser den reviderade 

läroplanen där uppföljning, utvärdering och utveckling av verksamheten lyfts fram vilket i sin tur 

är en konsekvens av ökad kontroll, styrning och övervakning i dagens skolväsende. Ytterligare en 

påverkan av dagens förskola är att den inte är viktigt i sig utan blir allt mer en förberedelse inför 

skolan och dess uppdelade ämneskunskaper (Asp-Onsjö, 2011; Lindgren Eneflo, 2014). Det 

framkommer också liksom i utdrag 5.3.1 att pedagogisk dokumentation är tidskrävande och innebär 

en lång process.  

6.2 Metoddiskussion 
Föreliggande studie utgår från socialkonstruktionismen och har diskurspsykologisk ansats vilket 

ansågs ha relevans för studiens syfte att undersöka hur förskollärare talar om pedagogisk 

dokumentation i relation till verksamhetens utveckling. Socialkonstruktionismen bär en kritisk 

inställning till kunskap som ses som självklar och denna kunskap både upprätthålls och frambringas 

i sociala interaktioner (Burr, 2003). Studien tillämpar den kvalitativa forskningsmetoden då strävan 

är att få en djupare förståelse för hur deltagarna i studien talar om pedagogisk 

dokumentation.  Ansatsen var att undersöka hur förskollärare konstruerar den pedagogiska 

dokumentationen i relation till verksamhetens utveckling och vilka variationer av förhållningssätt 

som blir synliga. Diskurspsykologin som riktar in sig på mikronivå och har analysverktyg som är 

flexibla i förhållande till det som uttalas värderades som adekvat metod för att kunna analysera det 

som uttrycktes. Vi författare bär en medvetenhet om att den teoretiska utgångspunkten färgar vårt 

resultat, hade en annan utgångspunkt valts hade troligtvis resultatet sett annorlunda ut. Vi använde 

oss av intervjuer för insamling av empiri vilket möjliggjorde att intressanta språkliga 

konstruktioner framkom. Dock synliggjordes en svårighet att vara neutral i samtalet, inte färgas av 

det eller färga respondenterna med de följdfrågor vi ställde. Detta har medfört att vi även analyserar 

det som vi intervjuare har uttryckt för att nå en så hög genomskinlighet i studien som möjligt. 

Vårt val att utgå från bekvämlighetsurval medförde att det var lätt att föra samtal, det var ingen stel 

sinnesstämning vid intervjuerna. Å andra sidan när det redan finns en befintlig relation är det en 

svårighet att finna sig objektiv, kunna se på det uttryckta med en kritisk anblick som det 

socialkonstruktionistiska perspektivet innebär. Vår första ansats var att använda oss av 

fokusgruppsamtal vilket möjligtvis hade varit till fördel för att mer få igång en diskussion som hade 

kunnat mynna ut i en annan sorts empiri. Intervjufrågor medför lätt att respondenten svarar på 

frågan och en eventuell följdfråga men någon djupare diskussion lyser med sin frånvaro. Å andra 
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sidan medför intervju även att de åsikter som förekommer blir synliga då de inte emotsägs av någon 

annan, svaret som ges har inte fått influenser av de andra respondenternas uttryck dock kan vi 

intervjuare ses som medkonstruktörer i det sammanhang vi befinner oss i, vi är oundvikligen en 

del av det vi undersöker. Detta medför att empirin utgår från hur respondenten uppfattar och tolkar 

sin verklighet utifrån den kontext de befinner sig i.  I föreliggande studie intervjuades fem 

förskollärare, verksamma på olika förskolor för att nå en bredare bild av hur förskollärare arbetar 

med pedagogisk dokumentation i relation till verksamheten utveckling. Att sträva efter en bredare 

bild och utgå från olika respondenter från olika arbetslag, ger erfarenhetsgrundad kunskap från 

olika verksamheter. Dock är vi medvetna om att resultatet som framkommer inte är generaliserbart 

utan det är en ansats att synliggöra att det finns en mängd olika sätt att uttrycka sig om pedagogisk 

dokumentation.  

Ahrne och Svensson (2011) framhåller vikten av att forskningen blir möjlig att kritisera och 

diskutera. Vi har i vår studie strävat efter denna transparens genom att tydliggöra våra val, 

tillvägagångssätt, motgångar och även studiens svagheter. 

7. Slutsats 
Syftet med denna studie var att undersöka hur förskollärare talar om pedagogisk dokumentation i 

relation till verksamhetens utveckling. Våra forskningsfrågor var följande; Vilka variationer av 

förhållningssätt gentemot pedagogisk dokumentation kommer till uttryck i förskollärares samtal? 

samt Hur samtalar förskollärare om den pedagogiska dokumentationens möjligheter eller hinder 

till att utveckla verksamheten? 

Det framkommer i studiens resultat att pedagogisk dokumentation förknippas med bilder, bilder på 

göranden och barns lärande. Det förekommer variationer av hur bilder ses som resurser i arbetet 

med pedagogisk dokumentation. En åtskillnad görs mellan bildgalleri eller bilder som tas upp för 

analys och reflektion. Båda dessa variationer av förhållningssätt kommer till uttryck och det uttalas 

som en möjlighet för verksamhetens utveckling när det tas upp för analys och reflektion men 

uttrycks också som ett hinder när det stannar vid ett bildgalleri. Studiens resultat synliggör att det 

finns varierande konstruktioner av vad pedagogisk dokumentation används för. Dels ett 

förhållningssätt gentemot pedagogisk dokumentation med syfte att synliggöra barns lärande men 

också ett verktyg för att synliggöra verksamhetens styrkor och svagheter. I analysen framkommer 

en bedömningspraktik där barns kunskap värderas. Resultatet visar även en omedvetenhet kring 
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etiska aspekter samt en avsaknad av kritiskt perspektiv på pedagogisk dokumentation samt 

dokumentation. Brist på teknik och hur teknik påverkar ses som hinder men ytterligare aspekter av 

etiska förhållningssätt gentemot pedagogisk dokumentation uttrycks inte i samtalen. 

Det framkommer att pedagogisk dokumentation ses som ett verktyg som ska vara till hjälp att 

utveckla verksamheten. Genom att reflektera, i arbetslaget och tillsammans med barnen och genom 

att ställa frågor till den egna verksamheten och arbetet. Frågorna riktas främst in på hur och varför 

och diskussionerna tar ofta utgångspunkt i barnens intressen. På det sättet kan arbetet och 

verksamheten utvärderas och föras framåt, genom diskussionerna och reflektionerna kan saker 

förändras och nästa vecka planeras. Samtidigt beskrivs utmaningar med att använda pedagogisk 

dokumentation som utvärdering och utveckling för verksamheten, utmaningar som tid, 

personalbrist, för många valmöjligheter och alternativa arbetssätt, svårigheter i att välja rätt väg för 

den egna verksamheten samt utmaning i att motivera barnen till att delta i den pedagogiska 

dokumentationen. Det framkommer även en problematik i att arbetet med pedagogisk 

dokumentation upplevs som ett måste med krav och att det är tidskrävande.  Dessa faktorer talar 

inte för att pedagogisk dokumentation tillför verksamheten en utveckling utan snarare blir en 

arbetsbörda. 

8. Didaktiska implikationer och vidare forskning 
Vår avsikt med studien är att delge fördjupad kunskap kring arbetet med pedagogisk 

dokumentation samt hur den kan användas för att i längden utveckla den pedagogiska 

verksamheten. Studien belyser den komplexa uppgift det innebär att arbeta med dokumentation 

och pedagogisk dokumentation inom förskolans diskurs. Studiens resultat visar att de variationer 

och tolkningsrepertoarer som framkommer kan få olika effekter eller konsekvenser i arbetet med 

den pedagogiska dokumentationen samt i relation till arbetet med att utveckla verksamheten.  Det 

blir därför av vikt att få syn på sina egna och andras tolkningar och sätt att se på arbetet med 

pedagogisk dokumentation, men även det pedagogiska arbetet i övrigt, för att kritiskt kunna 

granska, ifrågasätta och utveckla sitt eget arbete och verksamheten i sig. De variationer och 

framförallt de gemensamma uppfattningar om utmaningar och svårigheter av arbetet som 

framkommer i studien är viktiga för både förskollärare och förskolechefer att få ta del av. Detta 

kan leda till ytterligare utvärdering och utveckling av vilka förutsättningar som finns för arbetet 

med pedagogisk dokumentation i relation till verksamhetens utveckling.  
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Denna studie har riktat in sig på hur förskollärare talar om pedagogisk dokumentation i relation till 

verksamhetens utveckling. För vidare forskning hade det varit intressant att utföra en 

observationsstudie ute i verksamheterna för att belysa hur förskollärarnas förhållningssätt kommer 

till uttryck i det praktiska arbetet med pedagogisk dokumentation och hur detta skapar hinder eller 

möjligheter för verksamhetens utveckling.  
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Bilaga 1 Samtyckesblankett 

Hej! 
Under vår sista termin på förskollärare programmet på Halmstads Högskola kommer vi, Linn 

Larsson och Madeleine Bengtsson, att skriva vårt examensarbete.  Vi kommer genomföra en 

mindre studie där vi undersöker hur förskollärare talar om pedagogisk dokumentation. Vi 

kommer att genomföra intervjuer där vi är nyfikna på och önskar ta del av era erfarenheter och 

lärdomar av pedagogisk dokumentation. Vi är enbart intresserade av det som kommer till uttryck 

i samtalet mellan oss och kommer därför inte att analysera er som personer utan enbart det som 

sägs. Ert deltagande är frivilligt och om ni ångrar er medverkan kan ni när som helst avbryta. 

Samtalet kommer att dokumenteras med ljudinspelning. 
I vår studie följer vi strikt vetenskapsrådets etiska principer vilket innebär att man som 

deltagande individ är skyddad inom fyra områden. Dessa områden är: Informationskravet – 

innebär att berörda parter blir väl informerade om studiens syfte Samtyckeskravet – innebär att 

deltagarna i studien medverkar frivilligt och har möjlighet att avbryta sin medverkan. 

Konfidentialitetskravet – innebär att eventuella personuppgifter samt känslig information 

behandlas konfidentiellt och avidentifieras. Vi kommer förvara materialet på säker plats där ingen 

obehörig kan ta del av det. Nyttjandekravet – innebär att alla uppgifter som samlas in enbart 

kommer användas till denna studie och enbart av oss. När studien är avslutad kommer alla filer 

raderas. 

 

Hoppas på din medverkan! 

Linn Larsson och Madeleine Bengtsson 

 

Jag samtycker till att medverka 

 

Underskrift: ____________________________________________________________ 

 

 

 

Vid eventuella frågor, var vänlig kontakta oss, 

Linn Larsson linlar13@student.hh.se 

Madeleine Bengtsson madben13@student.hh.se 

Eller kursansvarig Kristina Holmberg. kristina.holmberg@hh.se    
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Bilaga 2 Intervjuguide 
Vad innebär den pedagogiska dokumentationen för dig som förskollärare? 

 

Vad är syftet med den pedagogiska dokumentationen i den här verksamheten? 

 

På vilket sätt dokumenterar ni på förskolan? 

 

På vilket sätt arbetar ni med den pedagogiska dokumentationen på din arbetsplats? Ge ett 

exempel på vad det är som ni dokumenterar och hur ni går tillväga? 

 

För vem dokumenterar ni? 

 

När och hur pratar ni om dokumentationerna? Vad brukar ni prata om/diskutera? (Om vi utgår 

från den dokumentation som du har med er hur gick diskussionerna kring denna?) 

 

Finns det skillnad mellan pedagogisk dokumentation och dokumentation...Vad är det för er...Vad 

brukar ni få syn på i era pedagogiska dokumentationer? (Om vi utgår från den dokumentationen 

som du har med dig, vad synliggjorde dessa för er i arbetslaget?) 

 

Förklara vad du upplever som viktigast i arbetet med den pedagogiska dokumentationen? Varför? 

 

Vad upplever du som negativt med den pedagogiska dokumentationen? Varför? 

 

Vilka är de främsta utmaningarna i arbetet med pedagogisk dokumentation? 

 

Vilka tar del av era pedagogiska dokumentationer? 
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