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Abstrakt 

Vi har genomfört en kvalitativ studie utifrån en hermeneutisk vetenskapsteori med syfte att få 

en djupare förståelse för hur förskollärare upplever att fenomenet pedagogisk dokumentation 

fungerar i den egna verksamheten. Vårt huvudsakliga fokus har riktats mot frågeställningarna 

om och i så fall hur den pedagogiska dokumentationen kan leda till en förändring av 

verksamheten. Vi valde att intervjua fem förskollärare som använder sig av pedagogisk 

dokumentation i sin verksamhet för att på så sätt få en nyanserad och detaljerad bild av 

verktygets användningsområden.  Under processen har vi tolkat, bearbetat och analyserat det 

empiriska materialet vilket synliggörs i resultat och analys.  

 

Förskollärarna beskriver pedagogisk dokumentation som ett givande arbetsverktyg och 

arbetssätt som leder till att både de själva, verksamheten och barnen utvecklas och förändras. 

De ser stora fördelar i att använda verktyget då de genom dokumentationer blir mer medvetna 

om barnens lärprocesser. Enligt vår tolkning upplever förskollärarna att de pedagogiska 

dokumentationerna synliggör vad barnen finner meningsfullt och att de utifrån denna kunskap 

kan utveckla verksamheten och utmana barnen vidare. Förskollärarna uttrycker dock att det 

även finns risker och hinder med att använda pedagogisk dokumentation. Genomgående i 

studien verkar förskollärarna bland annat känna att det är ett mycket tidskrävande arbete. De 

lyfter också tankar kring ett etiskt förhållningssätt vid dokumenterandet samt att själva 

dokumentationsprocessen påverkar samspelet med barnen.  

 

Nyckelord: förändringsarbete, lärprocesser och pedagogisk dokumentation 
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Förord 

Först och främst vill vi tacka våra handledare Ingrid Nilsson och Ewa Wictor som varit 

otroligt stöttande och uppmuntrande under vägens gång. Sedan vill vi självklart tacka 

varandra för ett fantastiskt bra samarbete, en givande studie och för att vi varit stöttande och 

uppmuntrande mot varandra när vi tyckt att det varit svårt eller när motivationen trutit. Vi 

känner att vi inte hade kunnat göra denna stora studie utan varandra utan har haft en stor 

glädje och hjälp av varandra.  

Under arbetets gång valde vi att skriva olika delar av texten på egen hand, men vi har alltid 

fört en dialog och bearbetat hela arbetet tillsammans.  
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1 Inledning 

1.1 Problemformulering 

Då både vi, Skolverket (2012) och förskollärare ute i verksamheten har uppmärksammat en 

förvirring över hur arbetet med pedagogisk dokumentation ska gå till anser vi att detta är ett 

forskningsområde vi vill undersöka djupare. Vi har många gånger under vår 

verksamhetsförlagda utbildning upplevt förskollärare som osäkra inför hur de ska gå tillväga i 

arbetet med pedagogisk dokumentation. Många förskollärare uttrycker att det är ett alltför 

tidskrävande arbete att använda sig av pedagogisk dokumentation på det vis som Skolverket 

önskar, att det helt enkelt inte ”blir av”. Det är också flera förskollärare som gett oss 

uppfattningen att de faktiskt inte vet hur de ska gå till väga för att få fram det positiva med 

den pedagogiska dokumentationen, kanske finns inte intresset eller engagemanget för att sätta 

sig in i den process som pedagogisk dokumentation faktiskt innebär? 

Vi frågar oss om arbetet med dokumentation leder till nya, förbättrade arbetsprocesser och 

ökad kunskap kring förutsättningarna för barnens lärande precis som Skolverket framskriver i 

läroplanen för förskolan (98/10). Det kan vara så att förskollärare upplever att pedagogisk 

dokumentation ger ökad kunskap kring barnens erfarenhetsvärld, delaktighet och lärande. 

Möjligtvis ser de många positiva aspekter finns i arbetet med pedagogisk dokumentation. 

Samtidigt finns risken att merparten av förskollärarna vi intervjuar upplever arbetet med 

pedagogisk dokumentation som negativt. Då arbetet med pedagogisk dokumentation snart blir 

vår verklighet som färdigutbildade förskollärare finner vi ett stort intresse i att få en ökad 

förståelse för förskollärarnas tankar om pedagogisk dokumentation som ett arbetsverktyg. Det 

är en stor fördel för oss att få denna möjlighet att problematisera användningen av detta 

verktyg, något som förhoppningsvis leder till en ökad medvetenhet i vår framtida användning 

av pedagogisk dokumentation.  

Bjervås (2011) menar i sin avhandling att förskollärare upplever att arbetet med pedagogisk 

dokumentation har stora fördelar för barngruppen likväl som för arbetslaget, något som även 

vi har erfarit under vår verksamhetsförlagda utbildning. Hon menar att barnen genom 

dokumentationerna kan utmanas vidare i sitt tänkande och förskollärarna ser på 

dokumentationerna som en hjälp för barnen. Förskollärarna i Bjervås forskning framlyfter att 

det är under reflektionerna som dokumentationerna blir levande och får en mening för 
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verksamheten. Det är också under denna del i processen som förskollärarna upplever att de ser 

sin egen roll i nytt ljus utifrån dokumentationerna.  

Det finns dock även en baksida med användandet av pedagogisk dokumentation. Enligt 

Bjervås (2011) menade förskollärare att de under tiden som de dokumenterar, exempelvis tar 

kort eller skriver ner barnens tankar, tappar fokus på barnen och att de då visar barnen att de 

inte är tillgängliga för dem. En förskollärare uttryckte att mötet med barnen utan en kamera 

emellan är en vinst och att det därför är viktigt att välja ut vad som ska dokumenteras.  

Buldu (2010) har även i sin forskning visat på förskollärares både positiva och negativa 

upplevelser av arbetet med pedagogisk dokumentation. Han framlyfter att förskollärarna 

upplever att de får en ökad kunskap kring barns lärande genom just pedagogisk 

dokumentation. Förskollärarna i studien indikerar att pedagogisk dokumentation fungerar som 

ett verktyg för att lättare kunna anpassa verksamheten efter barnens förutsättningar och behov. 

Liksom förskollärarna i Bjervås (2011) forskning menar även förskollärarna i Buldus (2010) 

studie att det finns negativa aspekter i användandet av pedagogisk dokumentation. Här lyfts 

tidsaspekten fram, att flera förskollärare upplever att processen är både ansträngande och 

tidskrävande och att det blir för mycket material att reflektera över.  

Vår studie är tänkt som ett bidrag till denna forskning om pedagogisk dokumentation. Då vi 

har funnit att det finns en avsaknad av studier om förskollärares upplevelser kring om och hur 

pedagogisk dokumentation förändrar arbetet har vi valt att lägga fokus på just den frågan. 

Pedagogisk dokumentation kan vara verktyget som driver verksamheten framåt, men det kan 

också upplevas som ett överhängande krav som bidrar till att göra förskollärarna stressade och 

frustrerade. Med utgångspunkt i dessa funderingar har vi valt att göra en kvalitativ 

undersökning utifrån en hermeneutisk ansats (Birkler, 2008).  

1.2 Syfte 

Syftet med vår studie är att få en djupare förståelse för hur förskollärare upplever fenomenet 

pedagogisk dokumentation. Vi vill få djupare förståelse för hur arbetet med verktyget 

fungerar i den egna verksamheten, om och i så fall hur det kan förändra verksamheten. Enligt 

hermeneutiken är upplevelser något som en forskning bör ta utgångspunkt i (Alvesson & 

Sköldberg, 2008). I vår studie syftar det till att våra tolkningar ska kunna ge en helhetsbild av 

förskollärarnas upplevelser av fenomenet pedagogisk dokumentation. Genom att vi får ta del 
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av förskollärarnas upplevelser av pedagogisk dokumentation avser det att ge oss en djupare 

förståelse. 

1.3 Forskningsfrågor 

- Hur upplever förskollärare att arbetet med pedagogisk dokumentation förändrar den 

egna verksamheten? 

- Vilka möjligheter samt hinder upplever förskollärare i arbetet med pedagogisk 

dokumentation?  



Högskolan i Halmstad   Emma Lindström 
LUT  Madilen Wahrenberg 
 

9 

 

2 Litteraturgenomgång 

Litteraturgenomgången är strukturerad utifrån två huvudteman när det gäller pedagogisk 

dokumentation, arbetssätt och arbetsverktyg samt förändringsarbete och lärprocesser. Dessa 

teman och begrepp har framtagits ur aktuell litteratur då detta är något som ständigt 

återkommer i författarnas resonemang kring användandet av pedagogisk dokumentation. 

Dessa huvudteman är också något som återkommer i studiens empiriska material och som 

teman i vår intervjuguide. Först och främst inleds denna litteraturgenomgång med en 

beskrivning av hur pedagogisk dokumentation definieras i aktuella styrdokument. Därefter 

följer också en kort historisk tillbakablick där vi redogör för vilken roll dokumentation har 

haft i förskolans verksamhet. Avslutningsvis lyfts för vår studie aktuell litteratur utifrån 

nämnda teman.  

2.1 Styrdokument - en definition av pedagogisk dokumentation 

Först och främst ges en bakgrund till Skolverkets intentioner med arbetet med pedagogisk 

dokumentation i förskolan. Här framskrivs också bakgrunden med Läroplanen för förskolans 

(Skolverket, 98/2010) intentioner samt skolverkets definition på vad pedagogisk 

dokumentation är och varför det ska användas.  

Efter granskning av den tidigare läroplanen för förskolan, Lpfö98, ses inte att dokumentation, 

uppföljning och utvärdering av verksamheten framkommer på ett tydligt sätt. Det finns inga 

tydliga riktlinjer för hur förskolans kvalitet ska följas upp och utvecklas, begreppet 

dokumentation finns inte nämnt i denna upplaga av läroplanen. År 2010 publicerade 

skolverket en reviderad version av läroplanen för förskolan då de anser att kvaliteten för 

förskolan har stor betydelse för barns utveckling och att den måste kunna utvärderas och 

följas på ett mer strukturerat sätt (Skolverket, 2011). I denna reviderade läroplan har 

dokumentation, uppföljning och utvärdering fått ett eget avsnitt där det tydligt framgår vilket 

ansvar förskollärare samt arbetslag har i verksamhetsutvecklingen (Skolverket, 1998/2010).  

I den reviderade läroplanen för förskolan står bland annat att läsa att ”Verksamheten ska vara 

rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar” (Skolverket, 98/2010, s. 5). Det står vidare att 

verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, deras motivation och intressen dessutom 

finns det strävansmål för vad barnens ska få med sig från förskolans verksamhet. För att 

kunna få kunskap om hur förskolans verksamhet lever upp till dessa intentioner och utvärdera 
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förskolans kvalitet behöver, enligt skolverket, ”barns utveckling och lärande följas, 

dokumenteras och analyseras” (Skolverket, 98/2010, s. 14). Syftet med dokumentationer och 

analyser ska vara att bland annat få ökad kunskap om barnens erfarenheter kring de 

målområden som läroplanen behandlar men också att få kunskap om hur barnens utforskande 

och engagemang tas tillvara i verksamheten. Det är också av mycket stor relevans att få en 

förståelse för när barnen upplever just att verksamheten är rolig och meningsfull, något som 

Skolverket framskriver i läroplanen. Enligt Skolverket (98/2010) ska arbetet med att 

dokumentera, analysera och utvärdera verksamheten leda till att förskollärare och arbetslag 

utvecklar bättre arbetsprocesser för att kunna nå ut till alla barn och att de även undersöker 

och reflekterar över med vilka åtgärder de kan förbättra förutsättningarna för barn att lära. 

År 2012 utkom Skolverket med ytterligare ett stödmaterial för arbetet med dokumentation i 

förskolan då de uppmärksammat att förskollärare och arbetslag har många frågor kring hur 

arbetet med pedagogisk dokumentation ska gå till. I den reviderade läroplanen för förskolan 

framgår det inte hur arbetet med pedagogisk dokumentation ska fungera praktiskt utan endast 

att det ska vara en stor del av verksamheten (Skolverket, 98/10). I det nya stödmaterialet läggs 

därför fokus på pedagogisk dokumentation och hur det kan användas i verksamheten och här 

finns också Skolverkets definition av vad pedagogisk dokumentation innebär; 

Pedagogisk dokumentation är ett arbetsverktyg som hänger ihop med ett särskilt 

arbetssätt och pedagogiskt tänkande. Det handlar om att försöka se och förstå 

vad som pågår i verksamheten. /…/ En utgångspunkt för arbetet med pedagogisk 

dokumentation är att ”lyssna in” det som pågår bland barnen och synliggöra det 

genom att dokumentera det. (Skolverket, 2012, s. 15). 

Till skillnad från att bara dokumentera, alltså att endast samla in och synliggöra vad som 

händer i förskolans vardag, menar Skolverket (2012) att en dokumentation blir pedagogisk då 

den används som underlag för reflektion i det pedagogiska arbetet. De menar vidare att 

samtal, diskussioner och de didaktiska frågorna vad, hur och varför ska ligga till grund för att 

dokumentationerna ska bli pedagogiska. Vidare menar Skolverket (2012) att pedagogisk 

dokumentation kan vara den motor som driver förskolans verksamhet framåt, genom detta 

arbetssätt kan förskollärare och arbetslag få stor kunskap kring barnens lärande. De 

understryker vikten av att det inte bara är vi vuxna utan även barnen som har en viktig del i 

arbetet med pedagogisk dokumentation. Även lpfö98/2010 (Skolverket, 1998/2010) lyfter 
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fram barns delaktighet i dokumentationsarbetet och förespråkar att man då använder sig av ett 

barnperspektiv.  

2.2 Pedagogisk dokumentation – en tillbakablick 

Då vi vill ge läsaren en inblick i dokumentationens historia, hur det användes innan och hur 

verktyget har förändrats har vi valt att skriva detta avsnitt. Eftersom vi inte valt en historisk 

inriktning på vår undersökning är dessa fakta inget som återkommer i vårt resultat och i vår 

analys eftersom den inte är relevant för vår studie. 

Enligt Skolverket (2012) är arbetsverktyget pedagogisk dokumentation som lyfts fram idag 

förhållandevis nytt i svenska förskolor, under de senaste 20 åren har intresset vuxit bland 

förskolans personal. Lenz Taguchi (2000) skriver i sin avhandling att barnobservationer och 

annan typ av dokumentationsarbete under sent 1930-tal till tidigt 1990- tal fick en väsentlig 

plats inom svensk förskola. Den dokumentationsform som inträde tidigast i förskolan var den 

medicinskt inriktade, här kartlade man barngruppens sjukdomar i ett översiktligt schema och 

gjorde även allmänna hälsokort till alla. När man studerade barnen som enskilda objekt inom 

medicin och psykologi fick man en kunskap om vad som var genomsnittligt för en visst 

beteende eller färdighet och då även vad som var de normala i en viss ålder, vilket sedan 

kunde användas som norm i förhållande till alla barn (Lenz Taguchi, 2000). 

Lenz Taguchi (2000) nämner också Elsa Köhler, en österrikisk pedagog och psykolog som 

under 1930-talet menade att de istället för psykologerna skulle vara pedagogerna som utförde 

barnobservationerna. Detta för att hon ansåg att pedagogerna skulle få en större inblick i 

barnens värld och på detta sätt även öka sitt eget medvetande om barnen. I början på 1900-

talet fanns det en föreställning om att föra över den naturliga biologiska utvecklingen till 

pedagogiken. Köhler menade att utifrån barnobservationerna kunde personlighetsstudier 

genomföras för att sedan använda detta till att göra hypoteser om barnens utveckling. 

Resultaten som framkom var sedan det som låg till grund till de utvecklingsfasscheman som 

skapades samt till formulering av lagar för den mänskliga utvecklingen. Utifrån detta kunde 

sedan den pedagogiska verksamheten utvecklas. Individualiseringens princip är ett begrepp 

som Köhler använde och kopplade det till observationsmetoden, hon menade då att 

observerandet behövdes för att få en kunskap om det enskilda barnet för att så sätt ta reda på 

vilken utvecklingshjälp barnet behövde för att kunna utvecklas normalt. Om man upptäckte 
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att ett barn var avvikande alltså inte uppfyllde normen sattes den så kallade 

utvecklingshjälpen in (Lenz Taguchi, 2000).  

Enligt Lenz Taguschi (2012) var observationsboxen en annan typ av metod som användes vid 

barnobservationer. Boxen var så pass stor att en vuxen fick plats och kunde genom envägsglas 

observera barnens lek. Tanken med boxen var att den som observerande inte skulle vara 

synlig för barnen. Observationerna utgick även då ifrån att finna alla barns brister i 

förhållande till det normala, så att detta sedan kunde rättas till i så stor utsträckning som 

möjligt. Den största anledningen till varför man använde observationsboxen var för att 

pedagogerna skulle lära sig om barns normala utveckling, för att inte tvinga barnet att lära sig 

något de inte var mogna för. Barnen skulle bli så normala som möjligt (Lenz Taguchi, 2012). 

Under 1980-talet var det populärt att införa ”Boken om mig” eller ”Min bok” som ett 

dokumentationsverktyg i förskolorna. De skrevs in fakta om barnen exempelvis deras olika 

vanor eller saker de lärt sig och kan, fotavtryck, handavtryck etc. Tanken med boken var att 

barnen skulle ha de som minne av sin utveckling på förskolan. Pramling Samuelsson och 

Doverborg (i Lenz Taguchi, 2000) menar att man i de barnintervjuer som gjordes på 1980- 

och 1990-talet hade syftet att lyfta fram ett underlag som man kunde använda sig av i arbetet 

med barnens lärande. Dokumentationerna användes för att göra barnen medvetna om sitt 

lärande och sina lärprocesser. 

Lenz Taguchi (2000) skriver fram i sin avhandling att skillnaderna mellan 1990-talets 

observationer och de tidigare är att de förstnämnda sker i vardagssituationerna till skillnad 

ifrån sistnämnda som ofta förekom bakom skärmar såsom observationsboxen. Dock kan hon 

se att de under 90 talet talades en del om avvikande från de normala vilket förespråkade 1930-

1960-talets observationsmetoder. Tidigare skulle man invänta barns mognad nu ska vi 

stimulera och ge alla barnen de bästa förutsättningarna i sin utveckling och sitt lärande. Lenz 

Taguchi (2000) menar att de flesta av dagens observationer och dokumentationer förmodligen 

görs i syfte att utvärdera.  
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2.3 Arbetssätt och arbetsverktyg 

Enligt Lenz Taguchi (1997) är pedagogisk dokumentation ett gemensamt arbetsverktyg som 

bygger på att förskollärare tillsammans i arbetslag men också med barn och föräldrar 

reflekterar över verksamheten. Hon menar vidare att vi med hjälp av pedagogisk 

dokumentation som arbetsverktyg kan förändra både vårt pedagogiska förhållningssätt och 

den pedagogiska praktiken. Detta arbetsverktyg kan ligga som grund för det kontinuerliga 

förändringsarbetet av verksamheten. Lindö (2009) menar att pedagogisk dokumentation 

möjliggör ett reflekterande förhållningssätt då dokumentationerna lyfter fram de konkreta 

vardagssituationerna i verksamheten.  

Lenz Taguchi (1997) menar att den pedagogiska dokumentationen är både ett förhållningssätt 

och en kommunikation. Barnen kan kommunicera sin kunskap och sina erfarenheter bland 

annat genom sina teckningar, bilder och berättelser. Pedagoger kan kommunicera tillbaka till 

barnen genom dokumentationen på så sätt att de förklarar för barnen vad de sagt förra gången 

de samlades, de får då syn på sina tankar och kan utifrån detta fortsätta sitt tänkande. 

Dokumentationerna även kan användas för att kommunicera till andra förskollärare eller 

utomstående vad barnen gör, tänker och vilka erfarenheter de skapat sig under temat. 

Författaren menar vidare att det har betydelse vad de är vi producerar och samlar in genom 

den pedagogiska dokumentationen. Vad är det vi skriver ner? Vart riktar vi kameran? Vilka 

verktyg använder vi i meningsskapandet? (Lenz Taguchi, 2012).  

2.4 Förändringsarbete och lärprocesser 

Enligt Lenz Taguchi (1997) bygger pedagogisk dokumentation på ett gemensamt 

reflektionsarbete och att man genom detta kan få svar på frågor som vad, hur och varför. 

Genom detta kan man sedan påbörja ett förändringsarbete. Hon menar vidare att för att de ska 

gå att genomföra ett förändringsarbete måste det inte råda en ömsesidig förståelse men en 

strävan åt samma håll är av stor betydelse. Författaren tar även upp att flertalet forskare har 

studerat betydelsen av att använda reflektionsarbete för att ha möjlighet att förändra sin 

pedagogiska verksamhet.  

Att dokumentera medför att både pedagogers och barns lärprocesser synliggörs och man får 

en fördjupad förståelse för dessa lärprocesser. Genom att kontinuerligt skriva ner barns 
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kommentarer och pedagogers reflektioner kan man både synliggöra och förstå hur både vi 

vuxna och barnen tänker samt resonerar om saker och ting (Lindö, 2009).   

Lenz Taguchi (1997) menar att för att gå in i en lärprocess som gäller både det egna arbetet 

och barnens lärande kan man som pedagog använda sig av pedagogisk dokumentation. 

Författaren menar att det inte finns ett bestämt slut för denna typ av förändringsarbete, det 

handlar om att hela tiden aktivt omskapa den egna praktiken utifrån barnen men även utifrån 

sig själv som pedagog. Hon menar vidare att dokumentera den egna praktiken ger pedagoger 

möjligheten att besvara frågan Var står jag nu? Utifrån detta kan pedagogen följa både sin 

egen lärprocess och få syn på barnens lärprocesser, de kan få syn på hur barnen upplever, 

förstår och uttrycker sin omvärld genom att dokumentera vad de gör eller säger (Lenz 

Taguchi, 1997). Lenz Taguchi (2000) menar i sin avhandling att dokumentationer skulle 

kunna ge en möjlighet för förskollärare att få syn på hur de kommunicerar, samspelar, rör sig, 

organiserar tid och rum samt hur de presenterar material för barnen. 

2.5 Forskningsgenomgång 

I följande forskningsgenomgång lyfts studier som på olika sätt är aktuella för vår studie. De 

olika rubrikerna syftar till att tydliggöra vad respektive forskare har fokus på, men 

genomgående behandlas hur förskollärare ser på pedagogisk dokumentation som 

arbetsverktyg samt vilka hinder och möjligheter de verkar uppleva. Inledningsvis, under 

rubriken Pedagogisk dokumentation och dess påverkan på samspelet, redogörs Emilsons och 

Pramling Samuelssons (2012) forskning kring hur dokumenterandet påverkar 

kommunikationen mellan förskollärare och barn. Detta är även aktuellt i Bjervås (2011) studie 

som också finns att läsa under denna rubrik. Bjervås lyfter dock till skillnad från Emilson och 

Pramling Samuelsson (2012) även ett resonemang kring förskollärarnas upplevelser av 

reflektionstiden som ges kring gjorda dokumentationer. Infallsvinklarna som dessa författare 

ger är mycket intressant sett utifrån vår forskning. Författarna lyfter både risker kring 

användandet av pedagogisk dokumentation samt hur dokumentationsarbetet kan förändra 

verksamheten. Under rubriken Pedagogisk dokumentation som ett lärande för förskollärare 

och barn lyfts Buldus (2010) studie. Denna studie lyfts med syfte att visa på det lärande som 

pedagogisk dokumentation kan ge och hur det påverkar verksamheten. Etiska aspekter på 

arbetet med pedagogisk dokumentation är den tredje och sista rubriken i 

forskningsgenomgången. Här visar Lindgren och Sparrmans (2003) forskning på hur ett etiskt 
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förhållningssätt är relevant för arbetet med pedagogisk dokumentation. Genom att lyfta denna 

infallsvinkel syftar vi till att ge en mer problematiserad bild av användningen av pedagogisk 

dokumentation samt vilka konsekvenser det kan få för barnen.  

2.6 Pedagogisk dokumentation och dess påverkan på samspelet 

Att som förskollärare ständigt ha kravet att ta kort, filma och skriva ner vad barnen säger kan 

leda till att många förskollärare känner att de inte kan vara delaktiga i barnens lek och lärande 

fullt ut. Om detta skriver Emilson och Pramling Samuelsson (2012) i en vetenskaplig artikel. 

Författarna har gjort en studie där de filmat och observerat sju förskollärare då de 

dokumenterar aktiviteter i barngruppen. Fokus i studien är att få en ökad förståelse kring hur 

kommunikationen mellan förskollärare och barn påverkas under de situationer då 

förskolläraren har målet att samtidigt dokumentera vad som händer under aktiviteten. I 

resultatet har författarna beskrivit både vad som kommuniceras verbalt och icke verbalt, något 

som ger en mycket detaljerad bild av den kommunikation som pågått mellan barn och 

förskollärare.  

Emilson och Pramling Samuelsson (2012) finner fyra mönster som återkommer i det 

insamlade materialet. I den första av dessa fyra beskrivs förskolläraren som en tyst betraktare, 

förskolläraren tolkas här inta ett neutralt förhållningssätt gentemot det som sker. Hon ger 

endast korta instruktioner eller ställer frågor till barnen, och visar inte någon uppmuntran eller 

respons. Författarna tolkar detta beteende från förskollärarens sida som att hon försöker hitta 

något specifikt i barnens genomförande av aktiviteten, ett beteende som i sin tur gör att hon 

inte fångar upp barnens initiativ och försök till kommunikation och samspel. Även de barn 

som inte är delaktiga i aktiviteten som förskolläraren är ute efter att dokumentera får stå åt 

sidan för just dokumenterandet. Då andra barn kommer fram och söker förskollärarens 

uppmärksamhet visar hon tydligt med kroppsspråket att hon inte är ”tillgänglig” för deras 

initiativ.  

Ytterligare ett mönster som framkommer – Förskollärare som fokuserar barns prestationer – 

visar på att förskollärarens fokus på vad barnen presterar gör att hon avvisar kommunikation 

från andra barn. Författarna skriver om att de barn som är i samma rum som det som 

dokumenteras men inte ägnar sig åt samma aktivitet inte får någon uppmärksamhet av 

förskolläraren, något som författarna tolkar som en markering från förskolläraren av vad som 

är önskvärt för barnen att göra. Ytterligare en risk som författarna lyfter fram utifrån detta 
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mönster är att förskolläraren övertolkar det som barnen presterar för att få syn på det som hon 

vill se. Detta leder i sin tur till att förskolläraren endast ger respons till det som har med 

aktiviteten att göra, andra samtalsinriktningar eller initiativ från barnen går förlorade då 

förskolläraren endast har fokus på att se det som är målet för aktiviteten.  

I det tredje mönstret som Emilson och Pramling Samuelsson lyfter fram – Förskollärare som 

gör barns handlande till studieobjekt – tolkar författaren att det finns en risk att aktiviteterna 

blir till experimentsituationer då förskolläraren är ute efter att studera vad barnen gör och hur 

de tänker. I likhet med de tidigare nämnda mönstren förekommer det här inte mycket 

kommunikation mellan barn och förskollärare och den kommunikation som faktiskt 

förekommer är utan engagemang och känsloyttringar så som uppmuntran eller beröm.  

Det fjärde och sista mönstret benämner författarna som Förskollärare som uppmuntrar 

specifika upptäckter. Även här har förskollärarna starkt fokus på vad som ska kommuniceras 

och hur detta ska göras, en stor skillnad är dock att förskolläraren är mer aktiv och att hon 

använder sig av en glad röst för att uppmuntra barnen och de upptäckter de gör. Aktiviteterna 

får därmed en mer lättsam och lekfull karaktär.  

Sammanfattningsvis diskuterar Emilson och Pramling Samuelsson kring huruvida denna typ 

av dokumentationsprocesser och de fyra olika kommunikationsmönster som präglar dessa ger 

negativa effekter för barnen. De lyfter bland annat tankar kring att dokumentationer blir till en 

belöning för barnen, att barnen genom att bli dokumenterade vet att de gjort något bra. 

Författarna framskriver en risk att redan de allra minsta barnen i förskolan känner sig 

bedömda då förskollärarna endast är ute efter att dokumentera just deras prestationer. De 

menar vidare att dokumentationerna kan leda till en prestationskultur och ställer sig då frågan 

om förskollärarna dokumenterar rätt saker.  

Bjervås (2011) har genom en diskursanalys undersökt hur förskollärare samtalar om 

pedagogisk dokumentation som arbetsverktyg i relation till de barn som medverkar i 

dokumentationerna. Bjervås menar att de pedagogiska dokumentationerna kan leda till att 

barnen blir bedömda, istället för att dokumentationerna är den grund för 

verksamhetsutveckling som det är tänkt att de ska vara. Hon menar vidare att hennes studie 

kan vara användbar för förskollärare som vill problematisera sin användning av pedagogisk 

dokumentation i förskolan. Studien genomförde Bjervås genom att medverka på och spela in 
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planeringsmöten på två förskolor som använder sig av pedagogisk dokumentation. Totalt 

medverkade forskaren på 24 olika planeringstillfällen, vilket gett henne ett gediget underlag 

för studien.  

I resultatet framkommer många tolkningar från författaren kring vilka för- och nackdelar 

pedagogisk dokumentation har som arbetsverktyg i verksamheten. Förskollärarna i studien 

beskriver hur barn utifrån dokumentation kan få en ökad kunskap, de ser dokumentationer 

som en hjälp för barnen och som ett verktyg för att utmana barnen vidare i sina tankar. I 

studien framlyfts att förskollärarna talar om dokumentation som något positivt för barnen. 

Ett av de hinder som Bjervås tolkar att förskollärarna upplever finns i själva 

dokumentationsprocessen. Förskollärarna talar om att det påverkar interaktionen och mötet 

med barnen då kameran tar plats mellan förskolläraren och barnen. Att inte ha full kontroll på 

barngruppen uppger förskollärarna som ett orosmoment. En förskollärare uttrycker att det 

skapar en mur mellan henne och barnen då hon dokumenterar vad som händer, hon menar 

också att det är ett ”guldläge” att inte behöva dokumentera allt som sker. Bjervås tolkar detta 

som att förskolläraren upplever det som en vinst i att inte behöva dokumentera;  

Hon menar att hon i och med det signalerar till barnen att ”Stör mig inte, kom inte till mig för 

jag håller ju på med något viktigt”. Guldläget, dvs. vinstchansen, är enligt Britt i följande 

utsagor mötet med barnen utan att dokumentera.  

(Bjervås, 2011, s. 182).  

Fortsättningsvis samtalar förskollärarna om att det därför är viktigt att göra ett aktivt val i vad 

som dokumenteras, det tjänar ingenting till med dokumentationer som inte används. Att 

använda dokumentationerna vidare, att reflektera över dokumentationerna på egen hand eller 

tillsammans med kollegor, är enligt Bjervås något som förskollärarna prioriterar då det är den 

del i dokumentationsprocessen som gör dokumentationerna levande. Det är enligt Bjervås 

tolkningar då som förskollärarna faktiskt upplever att det händer något med 

dokumentationerna, något som också är en nytta för barnen. Något som kan underlätta 

reflektionsarbetet menar förskollärarna är då de har en fråga att utgå ifrån, för att veta vad de 

är ute efter att synliggöra med dokumentationerna.  
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Ytterligare en positiv aspekt av dokumentationsarbetet som framlyfts i resultatet är att 

reflektionerna kring dokumentationerna också hjälper förskollärarna att se sina egna 

processer, sina egna handlingar i nytt ljus. Detta är enligt Bjervås ingen garanti för att 

förskollärarna faktiskt förändrar sitt handlande, men kan ses som en stor hjälp på vägen.  

Avslutningsvis gör Bjervås tolkningen att förskollärarna ser på pedagogisk dokumentation 

som ett arbetsverktyg med många positiva aspekter, både i mötet med barnen och i mötet med 

kollegor. Hon framlyfter dock att förskollärarna - trots de positiva effekterna med ett 

fungerande dokumentationsarbete – även är medvetna om de risker som finns i användandet.  

2.7 Pedagogisk dokumentation som ett lärande för förskollärare och barn 

Buldu (2010) har genomfört en induktiv studie med grundad teori som metod. Målet med 

studien var således att ta fram nya teorier kring arbetsverktyget pedagogisk dokumentation 

och dess process. Syftet med studien var att undersöka värdet av att använda pedagogisk 

dokumentation och hur väl det fungerar i gruppen då barn har olika etnisk, språklig och 

kulturell bakgrund. Buldu menar att barn har olika livserfarenheter, förmågor, intressen och 

olika lärstilar och att det därför är av stor vikt att förskollärare har ett verktyg som hjälper dem 

att möta behoven hos alla barn och anpassa verksamheten efter dessa. Han föreslår därför 

användandet av pedagogisk dokumentation som en hjälp för förskollärare för att kunna möta 

denna utmaning.  

Buldu har genomfört forskningen genom att introducera pedagogisk dokumentation för sex 

förskollärare som då inte använde sig av pedagogisk dokumentation i sitt arbete, men som var 

öppna för att få prova på och få erfarenheter i användandet av verktyget. Förskollärarna fick 

sedan delta i workshops och blev erbjudna att få träning i dokumentationsprocessen. Under 16 

veckor har forskaren sedan samarbetat med förskollärarna och stöttat dem i att utforma 

dokumentationer på väggarna och välja vilka händelser eller teman som skulle synas i 

dokumentationerna. Forskaren har under projektets gång genomfört deltagandeobservationer, 

semistrukturerade individuella intervjuer och fokusgruppssamtal. Han har även skickat ut 

enkäter till föräldrar. Buldu har sedan analyserat berättelserna av deltagarnas upplevelser av 

processen med pedagogisk dokumentation och i resultatet har han delat in materialet i olika 

kategorier och teman. Studien omfattar sex förskollärare som arbetar på olika avdelningar, 

141 barn och 67 föräldrar.  
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Flera positiva aspekter på förskollärarnas upplevelser av arbetet med pedagogisk 

dokumentation framkom vid Buldus studie. Bland annat upplevde de att det gav mycket 

information kring barnens lärande och att de då även var en hjälp i att kunna ta barnens 

perspektiv. Förskollärarna menade att de fick mer kunskap kring vad barnen faktiskt lärde sig 

och vilka missuppfattningar de fick. Under dokumentationsprocessen upplevde förskollärarna 

också att de blev mer medvetna om sin egen roll i barnens lärande. Pedagogisk dokumentation 

som arbetsverktyg hjälpte dem att ta beslut i hur verksamheten skulle utvecklas och hur den 

skulle anpassas till barnen. Genom att lyssna på barnens konversationer utifrån 

dokumentationerna samt få feedback från kollegor upplevde förskollärarna att de fick stora 

möjligheter till reflektion kring hur de kunde förbättra barnens lärande. Att ha möten för 

reflektion med kollegor upplevde också förskollärarna som något som skapade gemenskap, de 

menade att det gjorde att de lärde av varandra under processen med pedagogisk 

dokumentation. Ytterligare en positiv aspekt var att förskollärarna hävdade att föräldrarna 

blev mer intresserade och involverade i vad som hände i verksamheten. Dokumentationerna 

på väggar och i nyhetsbrev gjorde att föräldrarna blev mer medvetna om vad som faktiskt 

hände i förskolan och att detta i sin tur ledde till att föräldrarna visade ett större intresse för 

aktiviteterna som genomförts.  

Förskollärarna fann även svårigheter med att dokumentera, bland annat upplevde flera av dem 

att processen var tidskrävande och ansträngande. En utav dem uttryckte att det var 

överväldigande att analysera allt insamlat material. Ytterligare en menade att det förekom så 

många interaktioner och samspel i verksamheten att det helt enkelt var för mycket att 

dokumentera.  

Angående hur förskollärarna uppfattade att arbetet med pedagogisk dokumentation påverkar 

barnens lärande fann förskollärarna flera positiva infallsvinklar. De menade bland annat att de 

genom dokumentationerna fick hjälp att se var barnen befann sig i lärandet, det blev mer 

synligt när barnen tog steg mot ett lärande och förskollärarna upplevde en fördjupad kunskap 

kring barnens förmågor. Utifrån denna nya kunskap menade lärarna att de lättare kunde ta 

beslut kring hur de skulle stötta barnens lärande och anpassa verksamheten efter barnen, om 

det var dags att presentera nytt innehåll eller om barnen behövde fler erfarenheter i det 

aktuella temat. 
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2.8 Etiska aspekter på arbetet med pedagogisk dokumentation 

Lindgren och Sparrman (2003) har skrivit en vetenskaplig artikel om etiska aspekter på 

förskolans arbete med pedagogisk dokumentation. Deras syfte är att genom denna artikel 

påvisa varför de är viktigt att föra in ett etiskt tänkande i dokumentationsarbetet. De tar inte 

ställning till om dokumentation bör finnas i förskolan eller inte utan fokus ligger på att kritisk 

granska användandet av dokumentation ur ett barnperspektiv. Författarna menar att det finns 

anledning att reflektera över vilka positioner barn tilldelas i den pedagogiska 

dokumentationen, att bli betraktad och betrakta är begrepp de lyfter fram. De ställer sig även 

frågan, vill alla barn delta i dokumentationsarbetet? Deras diskussion utgår ifrån hur 

pedagogerna använder videoinspelning och problematiserar då användningen av tekniken. 

Artikeln utgår även ifrån hur dokumentation som arbetsmetod har presenterats för pedagoger 

både utifrån den nya läroplanen och utifrån en serie av utbildningsprogram från 

utbildningsradion, Barn med rätt att lära, som författarna analyserat. 

Lindgren och Sparrman (2003) diskuterar huruvida det är relevant att ha ett etiskt tänkande 

kring vad det innebär för ett barn att bli dokumenterad. Författarna anser att barnen bör ges 

samma etiska regler som gäller vid forskning, exempel på sådana regler är att barnen ska ha 

rätt att själva välja om de vill vara delaktiga samt att inte obehöriga ska få tillgång till 

materialet (Vetenskapsrådet, 1990). Vikten av att vara medveten om hur man framställer 

barnen i dokumentationen menar Lindgren och Sparrman (2003) är av stor betydelse för att 

uppnå ett bra etiskt tänkande. I en dokumentation blir barnen sedda och synliggjorda på ett 

djupare plan vilket leder till att det som inte synts utanför dokumentationsarbetet nu 

framkommer på ett annat sätt. Med detta i åtanke önskar författarna att ett etiskt 

förhållningssätt ska finnas med i arbetet med pedagogisk dokumentation.  
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3 Metod 

I detta kapitel redogörs inledningsvis för vår valda ansats, hermeneutiken, och dess inverkan i 

vår studie. Därefter lyfts ett resonemang kring vårt val av en kvalitativ metod följt av en 

beskrivning av hur vi har gått tillväga med vår studie. Rubriken Studiens tillförlitlighet syftar 

sedan till att ge en ökad medvetenhet kring aspekter som på olika sätt kan ha påverkat 

studiens resultat. I detta metodkapitel redogörs även för etiska reflektioner och principer som 

är aktuella för vår forskning samt vilket urval som gjorts. Avslutningsvis finns rubriken 

Metodkritik som syftar till att lyfta ett resonemang kring valet av metod samt vilka positiva 

och negativa effekter det kan ha för vår studie.  

3.1 En hermeneutisk ansats  

Vi har valt att använda oss av Hermeneutiken som vetenskapsteori och analysmetod. Denna 

metod innebär en tolkningskonst och metoden bygger på att uppnå en förståelse om det ämne 

som utforskas (Birkler, 2008). I vårt fall betyder detta att syftet och målet med vår studie är att 

få en djupare förståelse kring förskollärarnas upplevelser av fenomenet pedagogisk 

dokumentation  

För att kunna få en djupare förståelse använder sig forskare inom hermeneutiken av sin 

förförståelse. En förförståelse består av de tidigare lärdomar, kunskaper och erfarenheter vi 

bär med oss. Att vi exempelvis har fördomar eller förväntningar på en film som vi ska se 

innebär att vi redan har en förförståelse om filmen och vad vi tänker om den (Birkler, 2008). 

Under våra år på högskolan har vi fått en stor förförståelse om just pedagogisk 

dokumentation, vi har läst litteratur i ämnet men också fått en stor insikt i hur arbetet går till 

ute i verksamheten genom vår verksamhetsförlagda utbildning. Att vi bär med oss denna 

förförståelse innebär också att vi ser på ämnet ur vår egen horisont, med horisont menar en 

hermeneutiker det som vi kan se ur vårt eget perspektiv, vårt eget synfält (Birkler, 2008). 

Forskningen blir således subjektiv, den påverkas av vår förförståelse och det är våra 

tolkningar utifrån denna förförståelse som leder oss igenom analysen av vårt 

forskningsresultat. Forskningen leder alltså inte fram till någon absolut sann kunskap utan 

kommer att präglas av våra tolkningar och våra perspektiv. 

För att nå en djupare förståelse krävs det att vi genom vår forskning sätter vår förförståelse i 

rörelse, detta leder oss in i den hermeneutiska spiralen (Alvesson & Sköldberg, 2008). Vår 
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förförståelse kring pedagogisk dokumentation ses som en helhet, denna sätter vi i rörelse 

genom att skapa nya delförståelser. Dessa delförståelser sätts sedan i samband med vår helhet 

och det är först då som vår förståelse i ämnet blir större. Detta går sedan runt likt en spiral, det 

är alltså genom delarna som vi förstår vår helhet – men också tvärtom. Helheten ger oss även 

en förståelse kring delarna och genom att se relationen mellan dessa och på det viset gå 

djupare ner i ämnet får vi en djupare förståelse (Alvesson & Sköldberg, 2008). För att göra 

detta lite mer konkret handlar det i vår forskning om att vi både genom tolkning av forskning 

och av litteratur men framför allt av intervjuer med förskollärare får delförståelser som vi 

sätter i relation till vår helhet – förförståelsen av pedagogisk dokumentation. Genom att tolka 

och analysera resultatet av vår forskning utifrån dessa delar får vi en djupare förståelse kring 

våra forskningsfrågor i ämnet.  

Enligt Birkler (2008) är det inte en målsättning inom forskning eller vetenskap som utgår från 

hermeneutiken att tillägna sig en absolut förståelse. Istället strävar en hermeneutiker efter att 

ta del av någon annans förståelse. Detta innebär för oss att vi i vår forskning är medvetna om 

att vi inte kommer att nå en fullständig förståelse, vår målsättning präglas istället av 

hermeneutiken då vårt syfte är att få en förståelse av förskollärarnas upplevelser av arbetet 

med pedagogisk dokumentation. För att uppnå detta använder vi oss av intervjuer med 

förskollärare, då samtal och kommunikation ses som det viktigaste redskapet i strävan efter 

förståelse (Birkler, 2008). För att ge de bästa förutsättningar för en djupare förståelse är det 

viktigt att vara medveten om att samtalen ska präglas av dialog och inte ta formen av en 

diskussion. Vid en dialog menar Birkler (2008) att vi försöker förstå varandra och ta del av 

varandras förståelsehorisonter. Det handlar inte om vad som är sant eller falskt eller att någon 

av oss har rätt eller fel, istället är målet att motsättningarna mellan våra horisonter minskar 

och att vi på så sätt skapar en ny eller djupare förståelse. Med detta i åtanke valde vi att skapa 

goda intervjuklimat och använda oss av en låg grad av strukturerade samt en låg grad av 

standardiserade intervjuer. Detta för att ge intervjupersonerna stort svarsutrymme och oss en 

stor möjlighet att anpassa frågorna och dess ordning under intervjuernas gång, på så vis 

skapade vi goda förutsättningar för givande dialoger.  
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                                               Ny helhet, djupare förståelse 

                                         Del  

                                      Helhet                Del  

       Helhet, vår förförståelse 

Figur 1, hermeneutisk spiral.  

Med denna bild vill vi förklara relationen mellan helheten och delarna. I vår studie utgår vi 

från vår förförståelse av fenomenet pedagogisk dokumentation, alltså helheten. Genom 

intervjuerna får vi ta del av förskollärarnas olika upplevelser av fenomenet, vilket ger oss 

delar som vi tolka, analysera och förstå i relation till helheten. Detta leder till en ny helhet, 

alltså en djupare förståelse av hur förskollärarna upplever arbetet med pedagogisk 

dokumentation.  

Sammanfattningsvis ger en hermeneutisk ansats oss möjlighet att ifrågasätta vår förförståelse, 

våra fördomar och förväntningar. Vi är öppna för att vår förförståelse inte blir bekräftad, 

något som Birkler (2008) menar är nödvändigt för att nå en djupare insikt. Vi avslutar detta 

med ett citat från just Birkler (2008, s. 108), då han i en kärnfull mening belyser 

hermeneutikens grundtanke;  

Jag kan aldrig helt överta en annan människas horisont, men jag kan låta min 

egen förförståelse bli provocerad och omskakad så att min horisont utvidgas och 

mina fördomar revideras.” 

3.2 Att nå en djupare förståelse genom en kvalitativ metod 

Inom samhällsvetenskap finns två typer av huvudsakliga metoder; kvantitativ och kvalitativ 

metod. Vi har valt att genomföra en ideografisk studie och därmed har vi också valt att 

använda oss av en kvalitativ metod. Vid en ideografisk studie är målsättningen att göra en 

utförlig beskrivning av det studerade (Birkler, 2008), för oss handlar det om att gå på djupet i 

förskollärares uppfattningar kring hur pedagogisk dokumentation förändrar verksamheten 

vilket är vårt huvudsakliga syfte med studien. I vår studie vill vi beskriva det unika i ämnet. 

Vi vill också få en djupare förståelse för de specifika förhållanden som finns ute i 
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verksamheten, något som gör vår studie till just ideografisk. Enligt vår uppfattning är detta val 

av metod sammankopplat med en hermeneutisk ansats då det inom hermeneutiken handlar om 

att få just en ökad förståelse och då gå på djupet i sin undersökning, vilket alltså också är 

målet med en kvalitativ ideografisk studie. En forskning utifrån nomotetisk vetenskap strävar 

- i motsats till ideografisk vetenskap – om att kunna beskriva det allmänna och generella 

dragen i det som undersöks. Vid en nomotetisk studie används därför ofta en kvantitativ 

metod (Birkler, 2008).  

Vad förespråkar då att vi valt kvalitativ metod i vår forskning? Den kvalitativa uppläggningen 

är mer ostrukturerad och även flexibel, vilket gör att det lämnas utrymme till förändring av 

själva upplägget i takt med att man samlar på sig mer information samt får en större insikt i 

det man studerar. I denna typ av uppläggning är styrkan att man får en djupare förståelse av 

den problemformulering som man studerar. En annan fördel med att ha en kvalitativ 

undersökning i vår forskning är att intervjupersonen har större frihet att ge uttryck för sin egen 

förståelse och upplevelser av det som studeras, något som enligt Bjørndahl (2005) inte gäller i 

lika hög grad vid en kvantitativ undersökning. En kvalitativ undersökning ger alltså mer 

trovärdiga data att analysera.  

3.3 Studiens tillförlitlighet 

Validitet och reliabilitet handlar om forskningens exakthet och tillförlitlighet, det är av stor 

relevans att vi som forskare behandlar frågor kring dessa termer. Begreppet validitet har fokus 

på data som insamlas till forskningen, undersöker vi verkligen det som vi ämnar undersöka 

(Denscombe, 2004)? I relation till vår studie handlar det exempelvis om att formulera 

intervjufrågor som fångar in just det som våra forskningsfrågor behandlar. Med hjälp av vår 

intervjuguide som bestod av bredare huvudfrågor och mer specifika följdfrågor har vi gett 

goda förutsättningar för att få ut många reflektioner, detaljer och infallsvinklar från 

intervjuerna. Genom att skapa ett tryggt intervjuklimat syftar vi till att intervjupersonerna 

känner sig fria att ge oss sanningsenliga beskrivningar av deras arbete med pedagogisk 

dokumentation. Begreppen validitet och reliabilitet har inte samma innebörd i en kvalitativ 

forskning som i en kvantitativ. Medan det i kvantitativa studier ger en hög validitet att vara 

noggrann vid själva mätningen är ambitionen vid en kvalitativ studie att ha en god 

forskningsprocess som gör det möjligt att upptäcka företeelser eller få en djupare förståelse 

kring ett fenomen. Det som vid en kvantitativ studie kan ses som en låg grad av reliabilitet 
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behöver inte heller överensstämma med låg reliabilitet vid en kvalitativ forskning. Att 

exempelvis få annorlunda svar vid en intervju med samma person behöver inte betyda att 

studien inte är tillförlitlig, intervjupersonen kan ha fått nya insikter eller ha ändrat uppfattning 

efter den tidigare intervjun (Patel & Davidsson, 2011). 

Ett forskningsresultat har en hög grad av reliabilitet – tillförlitlighet – då det inte varierar eller 

blir annorlunda när andra forskare genomför liknande undersökningar. Här handlar det om att 

ha goda metoder för datainsamling (Denscombe, 2004) och ställa sig frågor kring om 

forskningsmetoderna har påverkat resultatet på något vis. I vår forskning innebär detta att vi 

måste ta ställning till huruvida intervjumetoden gett oss felaktiga eller mindre sanningsenliga 

data, att vår metod inte har påverkat resultatet av vår forskning. Resultatet som framkommer 

vid en intervju får stor påverkan av vilka frågor som har ställts och inte minst hur frågorna har 

formulerats. Om intervjuaren ställer ledande frågor eller på andra sätt manipulerar 

intervjupersonens svar gör det såklart att tillförligheten på data minskar. Med detta i åtanke 

har vi försökt att formulera mycket öppna frågor som inte på något vis speglar vad vi önskar 

att intervjupersonen ska svara. Att en forskning har hög reliabilitet handlar såklart också om 

hur noggranna vi är vid exempelvis anteckningar och transkriberingar. Det är av stor vikt att 

vi lyssnar på och läser igenom materialet flera gånger för att inte få en felaktig uppfattning.  

Då vi i vår studie använder oss av en hermeneutisk ansats leder detta till att vi kommer tolka 

resultatet utifrån våra egna perspektiv och horisonter. Detta ger i sin tur en subjektiv forskning 

som präglas av vår förförståelse i ämnet. Något som dock gör forskningen mer objektiv och 

därmed även mer tillförlitlig är att vi tillsammans tolkar och reflekterar över det insamlade 

materialet. Vi har också valt att vi båda två ska närvara vid alla intervjuer, då vi redan där 

inleder vår tolkning av vad som berättas. 

3.4 Urval och bortfall 

I en kvalitativ studie är det av stor vikt att forskaren är medveten om hur ett urval påverkar 

forskningen. Ett genomtänkt urval kan ge ett tydligare och rikare material för analys. Det är 

därför viktigt att vara noga med de människor eller situationer som väljs ut är relevanta för 

undersökningen.  

Vi valde ut en grupp förskollärare som vi – båda eller någon av oss - av olika anledningar 

varit i kontakt med tidigare. Vi har en god relation till våra intervjupersoner och gjorde därför 
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ett medvetet val att tillfråga just dessa fem personer, något som Trost (2010) beskriver som ett 

bekvämlighetsurval. En tanke från vår sida var att då lättare kunna skapa ett gott 

intervjuklimat eftersom de tillfrågade förskollärarna känner sig trygga med oss. Vi är dock 

medvetna om att det även kan finnas en risk i att intervjua personer som vi har en relation till, 

då intervjupersonerna kanske inte utvecklar sina svar fullt ut utan tar förgivet att vi redan har 

kännedom kring olika aspekter.  

Vi  gjorde även ett strategiskt urval (Trost, 2010) för att få en viss variation i gruppen. Vi var 

framför allt ute efter att både ha intervjupersoner som arbetat en längre tid inom förskolan och 

intervjupersoner som nyss inlett sin karriär som förskollärare. Med detta val syftade vi till att 

studien skulle ge ett rikare material att analysera då vi önskar få syn på likheter och skillnader 

i deras förståelse av fenomenet pedagogisk dokumentation. Andra aspekter som vi hade i 

åtanke var vilka typer av avdelningar de tillfrågade var verksamma i och därför har vi 

intervjuat både förskollärare som arbetar med de allra minsta barnen i förskolan samt de som 

arbetar med de äldsta barnen. Var förskolorna är belägna har också varit en aktuell punkt, alla 

förskolor ligger i samma kommun men de delaktiga förskollärarna arbetar i olika delar av 

kommunen. Tre av förskolorna är belägna utanför staden medan två ligger mer centralt. Också 

de två mer centrala förskolorna ligger i olika delar av staden, varav en har ett större antal barn 

med flerspråkig bakgrund.  

Förskollärarna som är delaktiga i studien är mellan 25 år och 60 år. En av dem är man.  

Under vår forskningsprocess har vi inte haft några bortfall, alla tillfrågade har tackat ja till att 

delta i vår studie och gett sitt medgivande till att vi får använda deras tankar, åsikter och 

reflektioner i vår forskningsanalys. 

3.5 Tillvägagångssätt 

Vi valde tidigt i processen ut de fem personer, anställda som förskollärare i samma 

västsvenska kommun, som vi önskade intervjua. I kvalitativa intervjuer är det av stor 

betydelse att ha ett varierat urval menar Trost (2010). För att få denna variation gjorde vi ett 

strategiskt urval genom att välja förskollärare med olika kön, ålder, bakgrund och 

erfarenheter. Dessa förskollärare kontaktade vi sedan både genom personliga möten och 

genom telefonsamtal då de blev tillfrågade att vara delaktiga i vår forskning. 

Intervjupersonerna fick sedan varsitt informationsbrev (se bilaga 2) där syftet med 
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forskningen tydligt framgick samt även de etiska principer som vi tillämpar i 

forskningsprocessen. Därefter bestämde vi tid och plats för intervjuerna utifrån 

intervjupersonernas önskemål.  

Under intervjuerna valde vi att utgå från en intervjuguide, en översikt där vi strukturerat 

intervjuernas upplägg med bakgrunds frågor, huvudfrågor och följdfrågor. Denna typ av 

upplägg under en intervju menar Patel & Davidsson (2011) har en låg grad av standardisering 

då intervjun får en stor flexibilitet eftersom intervjuaren kan ändra följden på frågorna. 

Genom att exempelvis låta intervjupersonens svar styra ordningsföljden på frågorna och låta 

följdfrågorna formuleras allt eftersom intervjun utvecklar sig har intervjun en låg grad av 

standardisering. Här är alltså variationsmöjligheterna för intervjuns upplägg stora (Trost, 

2010). I motsats till en intervju med låg grad av standardisering står en intervju då alla frågor 

är formulerade likadant samt i samma ordning. Dessa används ofta vid kvantitativa studier då 

forskaren inte vill gå på djupet i ett ämne utan är intresserad av de mer allmänna och generella 

slutsatserna som framkommer. En enkät är ett exempel på en form av intervju med hög grad 

av standardisering (Patel & Davidsson, 2011).  

Intervjuguiden användes under intervjuerna som stöd för oss att kunna ställa öppna frågor 

som gav intervjupersonerna stort utrymme för egna reflektioner. Denna typ av 

frågeställningar menar Trost (2010) är ostrukturerade på grund av att den intervjuade själv 

kan bestämma hur svaren ska utformas och vad de ska innehålla. Under en intervju med låg 

grad av strukturering ges intervjupersonen alltså ett stort utrymme för sina svar, något som 

syftar till att ge mycket information och mycket detaljer till forskningen (Patel & Davidsson, 

2011). Motsatsen till detta är en intervju med fasta svarsalternativ, exempelvis en enkät med 

ikryssbara rutor som svarsalternativ. Intervjuguiden finner ni som Bilaga 1.  

Övervägande del av intervjuer genomfördes på intervjupersonernas arbetsplatser, efter 

önskemål genomfördes dock två av intervjuerna hemma hos de intervjuade. Intervjuernas 

längd varierade mellan 30 och 60 minuter. Enligt Björndahl (2005) är det viktigt att skapa ett 

gott intervjuklimat, med det i åtanke valde vi att minimera störmoment utifrån och visa stort 

intresse för intervjupersonens tankar och reflektioner. Vi valde också att inleda varje intervju 

med småprat och bakgrundsfrågor för att skapa en trygg och bekväm situation.  
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Alla intervjuer spelades in och transkriberades för att vi i största möjliga mån skulle kunna 

använda oss av och analysera den insamlade data. En stor fördel med att spela in materialet 

menar Bjørndahl (2005) är att alla detaljer från intervjuerna bevaras och finns kvar för nya 

tolkningar under analysens gång. Genom att även göra en detaljerad transkription kan 

ytterligare aspekter på kommunikationen synliggöras för en analys, dock är detta en väldigt 

tidskrävande metod (Bjørndahl, 2005). Vi valde att först läsa det transkriberade materialet var 

och en för sig och då samtidigt markera upp utefter de teman och begrepp som intervjuguiden 

byggde på. Vi markerade även de som gav oss svaren på våra forskningsfrågor och vårt syfte. 

Efter denna bearbetning diskuterade vi tillsammans vad vi hade markerat och varför, vi 

pratade ihop oss om vad vi ville ha med och vilka citat som kunde styrka vår text ytterligare. 

Därefter påbörjade vi vår tolkning av det utvalda empiriska materialet.  

3.6 Etiska reflektioner 

Vid all typ av forskning är det viktigt att forskare förhåller sig till de forskningsetiska 

principer som Vetenskapsrådet har framskrivit. I de forskningsetiska principerna framskrivs 

ett individskyddskrav vilket innebär att de individer som är med i forskningen inte får utsättas 

för kränkning, psykisk eller fysisk skada och inte heller förödmjukelse. De etiska principerna 

är bland annat till för att vägleda en forskare vid planering av sitt projekt, de är dock inte till 

för att ersätta forskarens egna bedömningar eller egna ansvar utan kan fungera som vägvisare. 

Individskyddet som är det grundläggande kravet kan delas in i fyra allmänna huvudkrav: 

informationskravet som innebär att forskaren ska informera de som är med i undersökningen 

om forskningens syfte. Samtyckeskravet handlar om att de som medverkar själva får 

bestämma om de vill medverka i forskningen eller inte. Konfidentialitetskravet betyder att alla 

uppgifter om de medverkande och deras personuppgifter ska behandlas på ett sätt så att 

obehöriga inte kan komma åt eller ta del av dem. Det fjärde och sista kravet kallas för 

nyttjandekravet och innebär att de uppgifter man samlat in endast får användas inom 

forskningen (Vetenskapsrådet, 1990). I vår forskning har vi tagit del av dessa principer genom 

att själva läsa igenom vad dessa innebär och även informerat de personer vi intervjuat om 

dessa fyra huvudkrav genom vårt informationsbrev som vi skickade ut. Vi berättade även om 

de etiska förhållningsreglerna muntligt vid intervjutillfällena så att de delaktiga hade förstått 

vilka rättigheter de hade. Vi kommer genomgående i detta arbete att avidentifiera alla namn, 

platser och förskolor för att uppfylla dessa etiska principer.  
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3.7 Metodkritik 

Då vi vill undersöka förskollärares upplevelser av fenomenet pedagogisk dokumentation 

gjorde vi valet att använda oss av intervju som metod. Denna metod anser vi var bäst lämpad 

då vi genom rätt formulerade frågor kan få ta del av mycket av de intervjuades tankar, 

reflektioner samt perspektiv. Vi uteslöt observation som metod då vi anser att det inte skulle 

ge den infallsvinkel och det material vi var ute efter för att nå svaren på våra forskningsfrågor.  

Det finns både yttre och inre faktorer som kan påverka intervjusituationen i negativ eller 

positiv bemärkelse (Ejvegård, 1996). I det långa loppet påverkar detta forskningens resultat då 

intervjuerna inte ger ett tillräckligt rikt material. Faktorer som författaren menar kan göra att 

intervjusituationen får en sämre karaktär är exempelvis om man som intervjuare kommer 

stressad till intervjun då detta kan påverka intervjupersonen negativt, att inte visa något 

intresse för intervjupersonens svar är ytterligare en sådan faktor. 

Som vi nämnt tidigare valde vi att spela in våra intervjuer. Detta ger oss som forskare en stor 

fördel då vi kan i lugn och ro återgå till materialet för att lyssna, tolka och analysera. Dock 

kan inspelningssituationen vara hämmande för de vi intervjuar. Vetskapen om att det som 

sägs spelas in kan göra att intervjupersonerna blir nervösa, uttalar sig med försiktighet och väl 

väljer sina ord (Ejvegård, 1996). Vi anser att det är viktigt att ha detta i åtanke och i god tid 

informera om att samtalet ska spelas in och hur materialet sedan kommer att användas, denna 

information blev intervjupersonerna tilldelade via det informationsbrev vi nämnt tidigare. 
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4 Resultat & analys 

Vi har valt att presentera resultatet av studien och vår analys under samma rubrik. Detta 

tillvägagångssätt gjorde det lättare för oss att föra samman våra tolkningar av materialet med 

aktuell forskning och litteratur för att på så sätt nå en djupare förståelse av förskollärarnas 

upplevelser av fenomenet pedagogisk dokumentation. Vi menar att denna metod ger oss 

möjlighet att ta steg i den hermeneutiska spiralen då vi genomgående sammankopplar delar 

med helheten (Alvesson & Sköldberg, 2008).  

När vi transkriberat vårt insamlade material valde vi att först var för sig läsa igenom 

transkriptionerna. Detta för att få göra egna tolkningar kring vad som var relevant för vår 

studie. Under dessa genomläsningar markerade vi i texten vad vi ville lyfta för vidare 

reflektion och därefter bearbetade och analyserade vi materialet tillsammans. Utifrån dessa 

analyser växte olika teman fram, dessa teman återkommer som rubriker i texten nedan. Först 

och främst lyfts förskollärarnas syn på vad pedagogisk dokumentation är och hur de använder 

verktyget, därefter lyfts olika faktorer som på ett eller annat sätt påverkar arbetet och 

avslutningsvis är det förskollärarnas positiva upplevelser som blir tolkade och analyserade. 

Dessa teman anser vi är aktuella för vårt syfte då vi genom dem kan tolka olika 

förändringsaspekter som arbetet med pedagogisk dokumentation kan leda till i förskolans 

verksamhet. Genomgående i kapitlet synliggörs våra tolkningar av det empiriska materialet. 

4.1 Förskollärarnas upplevelser av pedagogisk dokumentation som 

verktyg tillsammans med barnen 

För att få en ökad förståelse om förskollärarnas upplevelser av fenomenet pedagogisk 

dokumentation och hur det förändrar verksamheten lät vi först och främst förskollärarna 

definiera vad pedagogisk dokumentation betyder för dem – något som kunde låta på olika sätt. 

Gemensamt för alla förskollärare var att de lyfte fram barnens roll i att göra 

dokumentationerna pedagogiska. Alla lyfte att det var tillsammans med barnen, i samtalen 

med barnen eller då barnen använder sig av dokumentationerna som de blir pedagogiska. 

Förskolläraren Anna uttrycker det såhär: 

Jag tycker det är svårt att skilja på begreppen dokumentation och pedagogisk 

dokumentation (...). Om man bara gör en dokumentation kring något man gjort 

och bara sätter upp på väggen och att du inte tar till dig den mer så är det bara 
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för mig en summa av något. Men däremot när du har den i ditt reflektionsarbete 

eller du har den med din barngrupp, när du liksom utgår från den när du ska 

vidare eller utgår ifrån den när du blickar bakåt så är den ett stöd för mig.  

(Anna) 

Ytterligare ett kriterium för att en dokumentation skulle vara pedagogisk var enligt alla 

förskollärare att de skulle leda verksamheten framåt. Vi tolkar det som att förskollärarna ser 

pedagogisk dokumentation som ett stöd och en hjälp för att få syn på barnens tankar, 

kunskaper och intressen och utifrån det planera verksamheten. Det förefaller alltså vara så att 

förskollärarna ser pedagogisk dokumentation som ett arbetsverktyg för att kunna ha en 

verksamhet som möter barnens behov. Flera av förskollärarna talar om att dokumentationerna 

är ett underlag för samtal med barnen och ett stöd för förskollärarna att ställa utmanande 

frågor som leder barnen framåt. Vi gör utifrån detta tolkningen att förskollärarna verkar 

uppleva att arbetet med pedagogisk dokumentation gör dem mer medvetna i verksamheten, att 

de får en ökad medvetenhet om barnens utveckling och var barnens intressen finns, något som 

i sin tur hjälper förskollärarna att skapa en meningsfull verksamhet för barnen. Förskolläraren 

Ellinor uttrycker det på följande vis;  

Men det jag känner är främst två saker och det är att dokumentationen ska visa 

på en process, en lärprocess eller att det är någonting som utvecklas, och att den 

ska vara levande i verksamheten, att barnen ska prata med den. Ja, att det liksom 

ska hända något med den”.  

(Ellinor) 

Skolverket (2012) lyfter, likt förskollärarna i vår studie, vikten av barnens medverkan för att 

skapa en pedagogisk dokumentation. Enligt Skolverket är det samtalen med barnen utifrån 

dokumentationerna som gör det möjligt för förskollärarna att utveckla verksamheten efter 

barnens behov, intressen och tidigare erfarenheter. Precis som Ellinor uttrycker det, att den 

pedagogiska dokumentationen ska vara levande i verksamheten, understryker Skolverket 

vikten av att barn och vuxna interagerar med dokumentationen, de ger exempel på att 

dokumentationerna kan användas i samlingar tillsammans med barnen eller tillsammans med 

kollegor vid planeringsmöten. Det förefaller vara så att förskollärarna i vår studie har en 

liknande förståelse kring vad pedagogisk dokumentation är som den definition som 
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Skolverket framskriver. Förskollärarnas förståelse kring hur arbetet med pedagogisk 

dokumentation kan se ut har vidgat vår horisont och gett oss ett vidare perspektiv kring vad 

förskollärarna värdesätter med dokumentationsarbetet, bland annat att barnens interaktion 

med dokumentationerna är så betydelsefullt för hur verksamheten ska utvecklas.  

4.2 Pedagogisk dokumentation som en verktygslåda 

Efter att vi granskat vårt insamlade material finner vi att förskollärarna i stort sett har en 

likartad syn på den pedagogiska dokumentationens användningsområden. Våra tolkningar 

utifrån materialet är att alla har olika stor erfarenhet av pedagogisk dokumentation, men att vi 

kan se likheter i hur arbetsverktyget används. Att få denna inblick har gett oss en vidare 

horisont kring hur förskollärarna upplever att dokumentationerna kan användas och vilka 

möjligheter som finns i dessa olika användningsområden.  

Jag kan göra en dokumentation som riktar sig olika och då använder man ju dem 

också på olika sätt. 

(Anna) 

Anna förklarar hur de riktar sina dokumentationer på olika sätt, det kan vara till föräldrarna 

och då är dokumentationen kanske mer förklarande, exempelvis att de skriver om varför de 

använder ipaden i verksamheten. Hon berättar vidare om att en dokumentation kan riktas mot 

ett visst mål eller något som förskollärarna själva ska förhålla sig till vilket då är mer till för 

deras egen utveckling. Slutligen talar Anna också om att dokumentationen kan riktas mot 

verksamheten. I den typen av dokumentation är barnen delaktiga och då ligger fokus på 

barnens upplevelser, förmågor, nya frågor som väcks och lärandeprocessen som sker. Vi 

tolkar att Anna upplever att denna typ av användning av verktyget ger en tydlig och rik bild 

över hela verksamheten, barnen och de förhållningssätt som råder på förskolan. Våra 

tolkningar styrks av detta citat; 

När vi satt där på föreläsningen så de gubbarna som höll i den här, de är inte 

inom förskolan, men de slängde ut den här frågan: Vad är det här med 

dokumentation egentligen? Folk började svara och då inser man ju att det finns ju 

tusen olika sätt att se på det, för den ene är det inte den andra likt liksom. Det 

finns inga rätt och fel, men det man först måste ta reda på kanske är hur vi ska 
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använda oss av dokumentationen, vi kan göra den på olika sätt men det måste 

ändå finnas ett syfte med dem och vara meningsfulla. 

(Anna) 

I Bjervås (2011) studie poängterade förskollärarna att det är av betydelse att de väljer vad det 

är de ska dokumentera, så att de på så sätt vet vad det är de vill synliggöra och vilket syfte 

dokumentationen ska fylla. Vi kopplar detta till det Anna säger ovan då hon lyfter att 

dokumentationerna måste ha ett syfte och vara meningsfulla och att man kan rikta 

dokumentationerna på olika sätt.  

Att använda fotografier på barnen som underlag för samtal är något som vi tolkat är väldigt 

vanligt bland de förskollärare som vi intervjuat. Flertalet av förskollärarna menar att 

dokumentationerna ger en grund och näring i samtalen med barnen. Dokumentationerna 

fungerar som en utgångspunkt för att ställa frågor såsom vad, hur och varför samt att 

förskollärarna både får syn på barnens process i lärandet och vilket lärande som faktiskt sker 

genom att de låter barnen berätta, förklara och reflektera över bilderna. Några av 

förskollärarna nämner även att de genom dokumentationsprocessen blir mer medvetna om det 

är något eller några barn som behöver lite extra stöd. Vi tolkar detta som att förskollärarna 

upplever att den pedagogiska dokumentationen leder till att de blir mer lyhörda kring barnens 

behov och därigenom kan anpassa verksamheten utifrån detta. Det verkar även vara så att 

många av förskollärarna upplever att pedagogisk dokumentation gör dem mer medvetna både 

om sitt eget lärande, barnens lärande, verksamhetens utveckling och även sådant som de 

borde utveckla i sitt arbetssätt och göra annorlunda för att kunna möta barnens behov.  

Det är ju när jag ser barnens lärande som jag blir medveten om mitt eget lärande, 

jag blir medveten om deras process och lärande samtidigt som jag blir medveten 

om mitt lärande. Jag lär mig ju samtidigt.  

(Ylva) 

De intentioner som skrivs fram i läroplanen för förskolan Lpfö98/10 om pedagogisk 

dokumentation är just de som förskollärarna pratar om, en ökad kunskap om barnen och deras 

processer och att deras intressen ska tas tillvara (Skolverket, 2010). I skolverkets (2012) 

stödmaterial om pedagogisk dokumentation lyfts det fram att den pedagogiska 
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dokumentationen bland annat är till för att synliggöra vad som händer i verksamheten både 

med barn samt med pedagoger. Utifrån vårt empiriska material och de tolkningar vi gjort 

utifrån förskollärarnas utsagor kan vi se att de är medvetna om att de får syn på barnen, 

verksamheten, utvecklingsområden och sig själv som pedagoger genom den pedagogiska 

dokumentationen. Förskollärarna i Bjervås (2011) och Buldus (2010) studier betonar även det 

som vi kan se att förskollärarna upplever i vår studie; att pedagogisk dokumentation ger en 

ökad medvetenhet kring både egna och barnens lärprocesser samt att det har betydelse att 

reflektera gemensamt. 

Ett fåtal av förskollärarna nämner att de använder reflektionsprotokoll som en form av 

pedagogisk dokumentation. Stefan uttrycker det såhär; 

Sen är det ju att skriva helt enkelt, skriva små noteringar på reflektionsprotokoll, 

var barnen gör och vad barnen säger och hur vi kan gå vidare med det. Det är 

också en dokumentationsform. 

(Stefan)  

Det förefaller vara så att förskollärarna använder protokollen i syftet att reflektera över 

barnens lärande och över verksamheten för att kunna gå vidare och vet hur man ska gå vidare 

i arbetet. Pedagogisk dokumentation bygger på gemensamt reflektionsarbete och utifrån detta 

kan ett förändringsarbete påbörjas menar Lenz Taguchi (1997). Vår tolkning är att 

förskollärarnas syfte är att använda den pedagogiska dokumentationen på detta sätt då de 

nämner att de bland annat sker en reflektion i arbetet med barnen, bilderna, 

dokumentationerna och hos dem själva.  

4.3 Pedagogisk dokumentation som en tidstjuv 

Efter att ha sammanställt och noggrant bearbetat vårt empiriska material har vi gjort 

tolkningen att förskollärarna gör vad de kan för att hinna med dokumentationsarbetet. Flera av 

dem uttrycker att de inom arbetslaget stöttar varandra och på så sätt hjälper varandra att finna 

de chanser som finns att gå undan för att sammanställa dokumentationer av olika slag. Att ha 

ett bra klimat i arbetslaget tolkar vi att förskollärarna upplever som något betydelsefullt för att 

arbetet med pedagogisk dokumentation ska fungera.  



Högskolan i Halmstad   Emma Lindström 
LUT  Madilen Wahrenberg 
 

35 

 

Två av förskollärarna talar om vikten av att ha rätt strategier för dokumentationsarbetet. En av 

dem beskriver att de i arbetslaget har ett fungerande system för hur dokumentationsprocessen 

ska ske, ett system som han verkar uppleva som en bra grund att arbeta utifrån; 

Ibland kan jag känna att det tar mycket tid, för visst, det gör det ju. /…/ Det här 

och det här vi vill ha med och så bygger vi på det. Om man gör det från början så 

blir det ju lättare och det har vi hittat ett fungerade system för, men det tar ju lite 

tid.  

(Stefan) 

Buldus (2010) forskning styrker att förskollärare kan uppleva att arbetet med pedagogisk 

dokumentation är något som är både tidskrävande och ansträngande på olika sätt. I hans studie 

framkom bland annat att förskollärarna både tyckte att det tog för mycket tid, men också att 

de upplevde det som en svårighet att välja ut vad som skulle dokumenteras och att sedan 

analysera det insamlade materialet. Vi tolkar att förskollärarna i vår studie har liknande 

upplevelser som de Buldu (2010) beskriver, men en skillnad som förefaller finnas är att 

erfarenheten kring arbetet med pedagogisk dokumentation har lett till ett mer fungerande 

system för några av de förskollärare som vi har intervjuat. Vi tolkar att förskollärarna är 

medvetna om vad som ska dokumenteras, hur det ska ske och vad som ska analyseras just för 

att minska mängden insamlade dokumentationer och skapa en meningsfullhet i de 

dokumentationer som görs. Även i Bjervås (2011) forskning lyfter förskollärarna tankar kring 

vikten av att välja ut vad som ska dokumenteras, något som kan tolkas som ett uttryck för att 

förskollärarna inte vill lägga tid på dokumentationer som inte fyller något syfte i 

verksamheten. 

Det förefaller dock vara så att flera av förskollärarna inte har tid till att gemensamt reflektera 

över dokumentationerna. Överhängande del av förskollärarna verkar uppleva att det är under 

dessa reflektionsstunder som dokumentationerna får liv och kan användas för att driva 

verksamheten framåt. En av dem talar om att det är denna tid för planering och reflektion som 

får stå åt sidan när verksamheten av olika skäl inte är som vanligt, exempelvis då någon i 

personalen är sjuk eller någon avlösare inte finns tillgänglig. Gemensamt för förskollärarna är 

att de verkar uttrycka en önskan om mer tid för denna reflektion tillsammans med kollegor, att 
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det är under de längre stunderna som de har tillsammans som de kommer ner på djupet i 

analysen kring dokumentationerna. Förskolläraren Anna uttrycker det såhär: 

Alla skulle vilja ha mer tid till att kunna reflektera över det man gör. Vi kommer 

nästan aldrig till analysdelen liksom, man får göra den själv ganska mycket. Och 

det är samtidigt så, man måste släppa att det inte går. Det går inte att vara 

missnöjd med att man inte hinner, för verkligheten ser ut som den gör. Men sen 

kan man bli lite förbannad över det emellanåt. 

(Anna) 

Detta tolkar vi som att det finns en viss frustration hos Anna över att denna tid inte infinner 

sig och att det vore en vinst för henne och hennes kollegor att få mer tid att analysera 

tillsammans. Det verkar också vara så att de strävar efter en ökad tid för reflektion, men att 

verkligheten ställer hinder i vägen. Bjervås (2011) styrker detta resonemang kring gemensam 

reflektionstid, hon tolkar i sin studie att förskollärarna upplever att det är denna tid för 

gemensam reflektion som gör att det händer något med dokumentationerna, något som 

påverkar verksamheten och är en nytta för barnen. Även Buldu (2010) menar att förskollärare 

upplever dessa stunder som värdefulla, han menar att förskollärarna upplevde att mötena för 

reflektion skapade en större gemenskap bland kollegorna men också att de lärde av varandra. 

Det förefaller alltså vara så att det finns stora likheter i dessa båda studier och i vår studie då 

vi tolkar att förskollärarna verkar uppleva reflektionsstunderna som något som driver 

verksamheten framåt och ger en möjlighet till analys och lärdomar av olika slag. Dessa 

resonemang har gett oss en djupare förståelse kring förskollärarnas uppfattningar av 

reflektionstidens betydelse och hur de pedagogiska dokumentationerna får en djupare 

innebörd under dessa.  

Ytterligare en aspekt på hur vi tolkar förskollärarnas upplevelser av tidens påverkan är att 

flera av dem verkar tycka att det tar tid från barngruppen. Detta kan ses ur två vinklar, dels att 

flera av förskollärarna uttrycker ett missnöje över att behöva lämna barngruppen för att 

sammanställa dokumentationerna men även att de verkar uppleva att de blir avskärmade från 

barnen vid själva dokumenterandet.  

Ibland kan jag känna att det tar för mycket tid från verksamheten med barnen för 

man kommer ju bort från det. Jag vill gärna vara med barnen. Man kan ju göra 
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dokumentationerna där, men det är jag lite dålig på, det stör mig för mycket. Då 

vill jag kunna ägna mig åt barnen och det stör mig att sitta och dokumentera. 

Man blir ju ändå lite avskärmad från barnen när man sitter vid datorn. 

(Stefan) 

Det förefaller alltså vara så att Stefan uttrycker ett missnöje över att behöva lämna 

barngruppen samtidigt som han upplever det som en svårighet att sitta vid datorn i samma 

rum som barnen. Vi tolkar det som att Stefan känner sig begränsad då han försöker vara kvar i 

barngruppen och göra en dokumentation, att han då inte kan vara delaktig i barnens lek på det 

sätt som han önskar vara. Dokumentationsarbetet verkar bygga upp en vägg mellan honom 

och barnen, en vägg som står i vägen för Stefans fulla närvaro i samspelet med barnen. 

Förskolläraren Ellinor styrker detta resonemang kring hur dokumentationsarbetet verkar 

hamna i vägen för förskollärarens delaktighet i sammanhanget. Här handlar det dock om hur 

själva dokumenterandet påverkar förskollärarens roll, Ellinor verkar uppleva en känsla av 

utanförskap då hon har som mål att dokumentera det som sker under en aktivitet i 

barngruppen;  

Ja, man blir ju lite utanför på något sätt. Om man sitter och pratar med barnen 

och sen ’nej, men jag måste ju skriva!’, då missar man ju ibland det som sker. 

Man ser det utifrån istället för att vara i situationen. 

(Ellinor) 

Det förefaller alltså vara så att målet att dokumentera, framför allt att skriva ner det barnen 

säger, upplevs som något som tar Ellinors fokus från det samspel som faktiskt sker i nuet och 

förpassar förskolläraren utanför samspelet. Vi tolkar det som att Ellinor inte känner sig 

delaktig i det sammanhang som utspelar sig utan att dokumenterandet återigen blir det hinder 

som står emellan förskolläraren och barnen. Bjervås (2011) problematiserar detta i sin studie, 

i vilken förskollärarna verkar uppleva det som en vinst att möta barnen utan att behöva 

dokumentera det som sker. Gemensamt med Bjervås forskning förefaller det vara så att även 

flera av förskollärarna i vår studie uppskattar att kunna vara delaktiga i samspelen med barnen 

på den premissen. Vi tolkar att förskollärarna önskar vara utan den avgränsning som 

dokumenterandet utgör och istället kunna delta i leken fullt ut. Denna problematisering kring 

användandet av pedagogisk dokumentation har gett oss en vidgad horisont kring hur det 
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påverkar samspelet med barnen, något som inte varit en del av vår förförståelse tidigare. Detta 

har alltså gjort att vi tagit ett kliv i spiralen mot en djupare förståelse.  

4.4 Pedagogisk dokumentation som ett prestationskrav 

Något som tydligt hänger samman med våra tolkningar kring förskollärarnas upplevelser av 

tidens påverkan är kravet att producera vad förskollärarna kallar ”snygga dokumentationer”. 

Flera av dem verkar uppleva ett krav från bland annat kollegor, föräldrar eller 

verksamhetschefer att dokumentationerna ska vara utformade på ett estetiskt sätt och att detta 

tar tid från barngruppen. En av dem ifrågasätter dock denna prioritering, något vi vill belysa 

med följande citat:  

Det är det viktigaste för henne för då kan hon visa att hon har gjort något. Men 

jag kanske inte visar att jag har gjort någonting, men jag har ändå ett samtal med 

barnen, vad är viktigast? Så det kan jag känna är ett hinder, för att du känner att 

du måste producera /.../. Räknas allt pappersarbete jag gör eller räknas det vem 

jag är i verksamheten?”.  

(Sara) 

Sara jämför sig här med sin kollega och påvisar att de har olika syn på hur tiden ska 

prioriteras. Det förefaller vara så att Sara hellre lägger sin tid på att vara tillsammans med 

barnen och då värdesätter de samtal de kan ha utan att ständigt känna pressen att få ner det på 

papper för att kunna visa upp det. Vi gör tolkningen att Sara upplever en missriktad 

prioritering av kollegan, då det enligt citatet verkar vara så att hon utifrån Saras uppfattning 

lägger orimligt mycket tid på att producera dokumentationer än att ta tillvara på tiden med 

barnen. Flera av de andra förskollärarna talar kring detta och att det är viktigt att tänka över 

varför vi dokumenterar och att det faktiskt är innehållet i dokumentationerna som är det 

viktigaste. En tolkning av detta kan vara att förskollärarna i första hand ser nyttan i 

dokumentationerna som det viktiga, alltså att de ska kunna användas för att synliggöra delar 

ur verksamheten och då inte behöver uppfylla estetiska krav utifrån.  

Förskollärarna lyfter under intervjuerna ytterligare aspekter på hur dokumentationsarbetet kan 

ha negativa effekter både för förskollärare och för barn. En risk med kravet att producera 

”snygga dokumentationer” verkar vara att förskollärarna bara har ögon och öron för vad de 

vill se och höra och på det viset missar andra samspel som pågår i rummet. Vi tolkar att 
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förskollärarna också uttrycker en risk att dokumentationerna inte visar barnens upplevelser 

och lärdomar, utan att förskollärare ”lägger orden i barnens mun” just för att de vill ha dessa 

snygga dokumentationer att visa upp. Detta tolkar vi som att en prestationskultur blir synlig 

utifrån dokumentationerna, att förskollärarna är ute efter att kunna visa barnens prestationer 

och att dokumentationerna blir det verktyg som de använder för detta ändamål. Ellinor 

problematiserar detta tänk ytterligare och frågar sig om det är rätt att dokumentera barnens 

väg mot lärandet, vi tolkar alltså att hon då skulle vilja dokumentera och synliggöra även 

sådant som barnen ännu inte kan fullt ut. Hon understryker dock vikten av att förskollärarens 

positiva förhållningssätt genomsyrar dessa dokumentationer och att de får en positiv klang 

även om de synliggör något som barnen behöver utveckla. Detta förefaller vara en önskan 

från Ellinors sida att få mer ”ärliga” dokumentationer som verkligen visar på barnens 

utveckling och att hon önskar komma bort från de konstruktioner som det verkar vara så att 

många förskollärare skapar.  

Emilson och Pramling Samuelsson (2012) gör i sin forskning tolkningen att förskollärare 

fokuserar så mycket på vad de ska dokumentera att de stänger ute både kommunikation från 

andra barn i rummet men även initiativ till andra samtalsinriktningar från de barn som 

dokumenteras. Enligt deras tolkning visar förskollärarna tydligt med sitt kroppsspråk att de 

inte är tillgängliga för samspel utan istället avvisar de barn som tar initiativ till samtal eller 

lek. En risk som författarna lyfter med detta är att förskollärarna är så fokuserade på vad de 

ska dokumentera att de bara ser det som de vill se och därmed övertolkar barnens läranden 

eller prestationer. Ytterligare en risk som detta beteende kan få som följd är att barnen känner 

sig bedömda då det är just deras prestationer som dokumenteras. Vi tolkar att flera av 

förskollärarna i vår studie är medvetna om dessa risker då de ifrågasätter vad som bör 

dokumenteras och varför de dokumenterar. En medvetenhet kring dessa frågeställningar 

tolkar vi kan leda till att förskollärarna kan komma runt dessa hinder, att de exempelvis är 

öppna för att samtalen vid dokumenterandet kan ta andra vändningar än åt deras målsättning 

eller att de inte endast dokumenterar barnens färdigheter utan även vägen dit.  

4.5 Att dokumentera barnen i förskolan – ett etiskt övertramp? 

Ett par av förskollärarna uttrycker tankar kring huruvida kravet att dokumentera vad barnen 

gör och säger påverkar barnen som individer och vi tolkar att de har ett resonemang om ett 

etiskt tankesätt vid dokumenterandet. Ellinor uttrycker sig såhär;  
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Varför måste man egentligen ha en bild på barnen? Om dem sitter och gör 

någonting kan man ju lika gärna ta kort på händerna, man behöver ju inte ha med 

ansiktet. Det är ju inte det som är i fokus, utan vad dem gör. Det är ju inte deras 

person som ska dokumenteras, det är ju själva lärandet och inte det dem gör. /.../ 

Ja, så det kanske är ett hinder ibland att vi går på för mycket utan att tänka på 

dom, det är ju ändå dom som är huvudpersonerna. Ja, det kan ju också bli för att 

vi behöver dokumentation, men om barnet inte vill då gör vi ju inte det för barnets 

skull”.  

(Ellinor) 

Det förefaller vara så att Ellinor här uttrycker en oro kring hur barnen upplever 

dokumentationerna som sätts upp på väggarna och att det finns en risk att det har en negativ 

påverkan på barnen att se sig själva på dokumentationerna. En negativ aspekt som Ellinor 

lyfter är att barnen genom dokumentationerna jämför sig med varandra och vad de kan, något 

som vi tolkar är ett uttryck för att dokumentationer kan skapa en press för barnen att prestera. 

Istället för att dokumentationerna ska leda till en positiv utveckling för barnen verkar det 

kunna bli så att dokumentationerna ger barnen en negativ självbild. Ellinor verkar vilja hitta 

en annan väg, i detta fall att sätta upp dokumentationer där barnens ansikten inte syns. Hon 

talar också om hur viktigt det är att förskollärarna faktiskt frågar barnen om det går bra att de 

fotograferar vad de gör eller om de vill sätta upp sin teckning på väggen, något som vi tolkar 

som ett uttryck för ett etiskt förhållningssätt gentemot barnen. Hon verkar väga kravet på 

dokumentation mot att dokumentera mot barnens vilja, vi tolkar att hon menar att det 

viktigaste är att vi gör dokumentationer för barnens skull och inte för att det finns ett krav 

utifrån. Även Anna verkar ha ett visst etiskt förhållningssätt i sitt arbete med dokumentation 

då de på hennes förskola använder Internet till stor del för att dokumentera. Anna verkar 

uttrycka en medvetenhet kring att bilderna på barnen på det viset tar sig utanför förskolans 

dörrar och att det därför är viktigt att tänka över vilka bilder som publiceras; 

Vi är väldigt, väldigt noga till exempel det här med vatten, har vi jobbat med 

vatten med de yngre barnen och vi jobbar i liksom bara blöja, så är ju inte det 

något som kommer ut på bloggen. Man måste ju tänka lite extra och man måste 

tänka att denna bild kommer längre än till bara väggen på förskolan.  
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(Anna) 

Lindgren och Sparrman (2003) för ett kritiskt resonemang kring vikten av ett etiskt tänkande i 

dokumentationsarbetet. I likhet med en förskollärare i vår studie ställer de sig frågan om 

barnen verkligen vill vara delaktiga i dokumentationerna. I de fall i vår studie då ett etiskt 

tankesätt visar sig verkar förskollärarna vara medvetna om att de dokumentationer som sätts 

upp på väggarna kan ge negativa effekter för barnen, ett exempel på detta är att det kan leda 

till en negativ självbild för barnen då de jämför sig med varandra. Vi finner det dock 

intresseväckande att det endast är två av våra förskollärare som i intervjuerna nämner dessa 

tankar, en tolkning kan vara att resterande förskollärare ännu inte fått tankar kring detta eller 

att de tvärtom ser detta som något självklart och därför inte problematiserar det under våra 

intervjuer. För oss innebär dessa reflektioner kring ett etiskt förhållningssätt, och att 

användandet av pedagogisk dokumentation faktiskt kan påverka barnen i negativ bemärkelse, 

en vidgad horisont. Att få ta del av förskollärarnas perspektiv har gett oss en djupare 

förståelse kring denna problematik och att det krävs en medvetenhet i användandet av 

pedagogisk dokumentation som vi tidigare inte reflekterat över.  

4.6 Pedagogisk dokumentation som nya glasögon 

När vi nu har granskat och tolkat vårt material kan vi se en tydlig bild av att flertalet av 

förskollärarna upplever att den pedagogiska dokumentationen ger dem en ökad medvetenhet 

kring barnens läranden och sina egna lärprocesser. ”Det öppnar mina ögon” är ett uttryck som 

återkommer hos flertalet av förskollärarna i studien.  

 

Jag blir medveten för detaljer, detaljer att man känner in på ett annat sätt, man 

öppnar ögonen på ett annat sätt, ser att där har hänt något. 

 (Ylva) 

 

Enligt citatet förefaller det vara så att Ylva är medveten om att de sker en process hos barnen 

hela tiden och genom att hon använder pedagogisk dokumentation blir hon både mer 

medveten och synliggör för sig själv vad det är som händer. Dokumentationen öppnar hennes 

ögon, för att som vi tolkar det kunna få syn på nya saker eller förändringar hos barnen samt 

verksamheten. Ylva, liksom flera av förskollärarna, pratat mycket om att det sker processer 

hos barnen och hos dem själva. Ylva använder sig av frågor för att på så sätt synliggöra vad 
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som händer och hur hon ska gå till väga för att möta barnens olika behov. Då hon arbetat 

länge inom förskolan förklarar hon att denna medvetenhet om att gå på djupet i barnens 

processer inte fanns förr; 

 

Vi gick inte ner i en process, varför gjorde du så? Vad hände med dig? Vad hände 

med mig? Och hur ska vi gå vidare? 

(Ylva) 

 

Vi tolkar detta som att hon ser det som en positiv utveckling i och med att det gör henne 

medveten på olika plan och att det synliggör vad som sker. Vi kan liksom Buldu (2010) se att 

förskollärarna upplever att den pedagogiska dokumentationen ger dem information om 

barnens lärande och processer. Både i Buldus (2010) studie och i vår uppfattar förskollärarna 

att de får en ökad kunskap om barnen och att de själva blir mer medvetna om sin roll i barnens 

lärande med pedagogisk dokumentation. Något annat som tydligt framgår i det empiriska 

materialet är att förskollärarna upplever att pedagogisk dokumentation leder till att de själva 

utvecklas i sin pedagogiska roll och även i sitt pedagogiska arbete.  

 

Samtidigt är det också pedagogisk dokumentation om jag gör det för min skull, 

för då utvecklar jag ju mig i min pedagogik. /…/ Vad skulle vi gjort annorlunda? 

Varför sa jag såhär? 

(Sara) 

 

Stefan förklarar att han genom den pedagogiska dokumentationen kan följa barnens 

utveckling. Han tittar på och reflekterar över de bilder han tagit, detta blir även ett 

diskussionsmaterial för arbetslaget som sedan ger dem en bild av hur de ska gå vidare i sitt 

arbete. Han poängterar att det inte bara är barnen som lär vilket tydliggörs i detta citat:  

 

Man ser ju lärandet i dokumentationerna, det gör man. Det är det vi fokuserar på 

helt enkelt, hur barnen ska kunna lära sig mer och vi också, för det handlar ju om 

ett lärande för oss också. Många saker är vi lika ovana som barnen, när det 

gäller NO-tema och sådana saker. 

(Stefan) 
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Vi tolkade det som att Stefan upplever den pedagogiska dokumentationen väldigt positiv för 

sin egen utveckling, barnens och verksamheten. Under intervjun visar han både genom sitt 

livliga kroppsspråk och glada tonläge att han uppskattar att även han kan lära sig och hur 

roligt barnen tycker att det är att de vuxna är medskapande.  

 

Anna förklarar att hon kan synliggöra sig själv som pedagog i dokumentationerna, genom att 

exempelvis lyfta fram något hon gjort eller upptäckt under en aktivitet. Hon förklarar vidare 

att då hon lyfter fram sig själv som pedagog i en dokumentation är de kanske mest för 

föräldrarna och kollegor de riktar sig till. Anna ger ett exempel på när hon kände sig färdig 

med en aktivitet, men att barnen kände annorlunda och ville fortsätta sitt utforskande i 

naturen. I dokumentationen sedan lyfte Anna fram sig själv och de tankar hon hade men att 

barnen tänkte annorlunda. Vi tolkar det som att Anna ser denna typ av dokumentation av sig 

själv som positivt och betydelsefull för sin egen utveckling då hon kan få syn på sig själv, 

sitta arbetssätt och att även kollegor och föräldrar får en inblick. I Buldus (2010) forskning 

tydliggör förskollärarna att den kunskapen om barnen som de menar att pedagogisk 

dokumentation ger dem gör att de lättare kunde se hur de skulle gå vidare i sitt arbete och med 

verksamheten. De kunde stötta barnens lärande där det behövdes och anpassa verksamheten 

efter barnens behov. Utifrån våra tolkningar kan vi se denna positiva upplevelse av den 

pedagogiska dokumentationens möjligheter från våra intervjupersoner också. De nämner 

tydligt flera gånger att de genom barnens tankar och idéer, reflektioner och samtal kan få syn 

på hur de ska gå vidare i sitt arbete och utveckla sin verksamhet. 

 

Det förfaller vara så att flera av förskollärarna också upplever att den pedagogiska 

dokumentationen ger dem en medvetenhet om barnens utveckling och deras lärande. Anna 

förklarar att dokumentationerna kan synliggöra barnens förändrade kunnande och uttrycker 

sig såhär: 

 

Man får syn på någonting, man kanske får syn på var de är för tillfället, vad de 

behöver utveckla och hur otroligt mycket de kan. Så att genom att man 

dokumenterar sätter man ju barnen i fokus på olika sätt, på det viset tycker jag att 
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det bidrar till att man får en bättre bild av barnet och dess plats i verksamheten. 

(Anna) 

På en av förskolorna använder de forskningsfrågor som grund i sitt temaarbete. Ellinor 

förklarar att den pedagogiska dokumentationen av detta tema verkligen utvecklar 

verksamheten samt att barnens tankar och idéer gör att temat tar olika vägar vilket även de gör 

att de sker en utveckling. Vi tolkar detta som att hon upplever att den pedagogiska 

dokumentationen hjälper både hennes arbetssätt och verksamheten att ledas framåt. Hon 

nämner att hon kan följa barnens tankar i dokumentationerna och att hon kan få syn på 

möjliga områden som behöver utvecklas eller hur de ska gå vidare. Detta har vi tolkat som att 

Ellinor menar att hon får syn på barnens lärande processer genom deras tankar och genom 

temat samt att detta även hjälper henne och hennes kollegor att få en bild av hur barnen vill gå 

vidare i temat. I Bjervås (2011) och Buldus (2010) forskning kan vi se tydliga samband med 

det som förskollärarna i vår studie nämner, att den pedagogiska dokumentationen ger dem en 

kunskap om barnens utveckling och lärande. Utifrån våra tolkningar verkar förskollärarna 

uppleva att arbetet med pedagogisk dokumentation är positivt i den bemärkelsen och att 

användandet av detta arbetssätt och verktyg möjliggör att de kan utveckla sin verksamhet. 

Detta menar vi även framkommer tydligt i Bjervås (2011) och Buldus (2010) studier då 

förskollärarna bland annat pratar om vilken ökad förståelse de får, och att de synliggör 

barnens lärande i arbetet med pedagogisk dokumentation. I deras studier liksom i vår 

framkommer det att förskollärarna upplever att pedagogisk dokumentation är ett stöd i att 

hjälpa barnen framåt i sin utveckling och ger en möjlighet att utmana barnens tankar. Genom 

att ta del av och tolka både forskning och förskollärares utsagor har vi fått en djupare 

förståelse och därmed även vidgad horisont kring vilka möjligheter som uppstår med 

användningen av pedagogisk dokumentation. Vi har fått en förståelse kring hur högt 

förskollärarna värdesätter denna information om barnens lärande som framkommer tack vare 

detta verktyg. Genom våra tolkningar förstår vi även att pedagogisk dokumentation ger 

möjlighet till utveckling av förskollärarnas yrkesroll och arbetssätt.  
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5 Diskussion 

I denna diskussion kommer vi att problematisera och reflektera över de viktigaste resultaten 

av vår studie och vilka konsekvenser de kan få i förskolans verksamhet. Här kommer vi också 

att föra en diskussion kring vår metod samt vilken vidare forskning som är relevant i ämnet.  

5.1 Metoddiskussion 

Efter att vi har granskat och analyserat vårt empiriska material har vi reflekterat över 

intervjuernas upplägg och om vi kunde ha genomfört intervjuerna och studien på något annat 

vis. Vi båda två har upplevt att alla intervjuer fungerat bra, att klimatet varit öppet och att 

förskollärarna har känt sig fria att berätta öppet om sitt arbete med pedagogisk 

dokumentation. Vi valde att ha en låg grad av strukturering samt en låg grad av 

standardisering (Patel & Davidsson, 2011) med syfte att ge förskollärarna stort svarsutrymme 

och samtidigt ge oss en flexibilitet att ställa frågor i en annan följd.  Detta upplevde vi 

fungerade mycket väl, förskollärarna har gett utförliga svar och vi har fått mycket detaljerade 

beskrivningar kring hur arbetet med pedagogisk dokumentation fungerar i deras verksamhet. 

Intervjufrågorna var noga genomtänkta av oss och vi hade utifrån vårt ämne utformat teman 

och frågor inom dessa, något som Bjørndal (2005) menar är till fördel då detta ger en bättre 

kvalitet på informationen. Våra följdfrågor var även de utformade efter det specifika ämne vi 

valt att undersöka samt utifrån våra erfarenheter och fakta från litteratur. Vi har dock 

diskuterat huruvida våra tidigare kunskaper påverkat intervjuerna. Vi var vid 

intervjutillfällena inte inlästa på den forskning som finns om pedagogisk dokumentation och 

vi har i efterhand frågat oss om resultatet hade blivit annorlunda om så hade varit fallet. Vår 

stora förförståelse i ämnet gjorde att vi kände oss trygga och vi upplevde det inte som en 

nackdel att inte ha läst in oss tillräckligt i forskningen. I en hermeneutisk ansats har 

förförståelsen en viktig del och det är denna som genom studien ska sättas i rörelse (Birkler, 

2008). Vi har tolkat det som att vår förmåga att ställa ytterligare följdfrågor under intervjun 

möjligen påverkades, i dagsläget hade vi möjligtvis ställt andra följdfrågor för att belysa olika 

aspekter som forskningen tar upp. 

Vi har reflekterat kring hur vår ovana att intervjua har påverkat materialet, under intervjuerna 

upplevde båda en stor koncentration på att lyssna på vad intervjupersonen berättade samt en 

koncentration på att se till så att alla frågorna lyftes. Bjørndal (2005) tar upp just detta, att vid 

denna typ av låg grad av struktur i en intervju har det betydelse att intervjuaren är medveten 
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om den höga flexibiliteten samt att ha fokus på de teman och frågor man vill ha svar på. Vi 

upplevde inte det öppna klimatet som negativt utan mer att vår förmåga att koncentrera oss på 

att ställa ytterligare följfrågor såsom ”hur tänker du då? ”vad är er tanke bakom att ni arbetar 

på detta viset?” påverkades av vår oerfarenhet av att intervjua. Vi menar vidare att då ämnet 

är något som verkligen intresserar oss som blivande förskollärare var det lätt att ”hänga med” 

i samtalet och att vi möjligen kom ifrån att ställa fler följdfrågor. Efter granskning och 

tolkning av vårt empiriska material kan vi uppleva att de fanns följdfrågor som vi kunde ha 

ställt för att få ett ännu djupare samtal under vissa delar av intervjuerna. Denna nya erfarenhet 

tar vi med oss till nästa gång vi gör en undersökning av liknande slag.  

Faktorer som vi upplevt påverkat intervjuerna på olika sätt har bland annat varit tidpunkten 

för intervjuerna. Ett par av intervjuerna genomfördes på kvällstid och vi upplevde då 

förskollärarna som mer ofokuserade och trötta, kanske fick det konsekvenser för deras svar på 

våra frågor men det är inget som vi upplever har påverkat materialet negativt. Vi har också 

diskuterat platsen för intervjuerna. Två av intervjuerna genomfördes hemma hos en av oss, 

kanske kände förskollärarna att de då kunde ifrågasätta sin arbetsplats och sina kollegor på ett 

annat sätt än då intervjuerna skedde på arbetsplatsen? Då vi tolkat materialet var detta 

nämligen mer förekommande under just dessa intervjuer. En sista faktor som vi reflekterar 

över är huruvida inspelandet av intervjuerna påverkade förskollärarnas svar. Framför allt 

under en intervju märkte vi tydligt av en nervositet hos förskolläraren över att bli inspelad, 

hon verkade nervös över att ge ”rätt” svar och verkade slappna av först då inspelningen var 

över. Troligtvis hade vi fått annorlunda svar om vi valt att inte spela in, enligt Ejvegård 

(1996) kan inspelning under intervjuer vara hämmande och leda till att intervjupersonen 

uttalar sig mer försiktigt under intervjun.  

Vi är nöjda med valet av metod då vi anser att vi har fått en djupare förståelse för våra 

forskningsfrågor genom just intervjuer. Vi har dock reflekterat över huruvida observationer 

hade varit relevant för detta syfte, men då vi upplevde att tiden var för knapp för att kunna få 

en inblick i hur verksamheten förändras med pedagogisk dokumentation som verktyg valde vi 

bort detta. Vi anser att det har varit en bra början att intervjua förskollärare för att nå denna 

djupare förståelse. Observationer skulle kunna vara en fortsättning på forskningen då det 

skulle ge ett annat perspektiv på användandet av pedagogisk dokumentation ute i 

verksamheten.  
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5.2 Generell diskussion: Pedagogisk dokumentation - ett verktyg som 

förändrar 

Under studiens gång har det blivit allt mer tydligt för oss att arbetet med pedagogisk 

dokumentation är mer komplext än vad vi tidigare upplevt. Vi har fått en djupare förståelse 

kring förskollärarnas upplevelser av processen att dokumentera och vilka konsekvenser detta 

får för verksamheten. Som står att finna i vårt resultat- och analyskapitel verkar det vara så att 

förskollärarna upplever att arbetet med pedagogisk dokumentation förändrar verksamheten 

både i positiv och i negativ bemärkelse. Den stora frågan för oss i denna diskussion synes 

alltså handla om pedagogisk dokumentations vara eller inte vara i förskolans verksamhet.  

Det som vi förstått verkar ha den största negativa påverkan är just hur proceduren att 

dokumentera får konsekvenser för samspelet med barnen på flera olika sätt, inte minst att 

förskollärarna känner sig avskärmade från barnen vid själva dokumenterandet och att de 

stänger ute initiativ till andra samtalsinriktningar från barnen. Att använda pedagogisk 

dokumentation som verktyg verkar således ge en negativ förändring i verksamheten; barnen 

blir åsidosatta för kravet att producera dokumentationer och förskollärarna får brottas med 

valet att dokumentera eller vara delaktiga i barnens lek. Det verkar också finnas fler risker att 

ha i beaktande, inte minst att pedagogisk dokumentation verkar leda till en prestationskultur 

för barnen och att barnens prestationer övertolkas av alltför fokuserade förskollärare. Om alla 

dessa aspekter skriver Emilsson och Pramling Samuelsson (2012) och menar att förskollärare 

vid dokumenterandet endast fokuserar på barnens prestationer, övertolkar barnens lärande och 

stänger ute initiativ till samspel. Bjervås (2011) styrker detta resonemang och menar att 

förskollärarna upplever det som en vinst i att möta barnen utan att behöva dokumentera.  

Ytterligare en faktor som vi anser behöver lyftas för diskussion är de etiska aspekterna på 

dokumentationsarbetet, vilket alltså syftar till vilken mån barnen får ta beslut om sin 

delaktighet i dokumentationerna. Vi har genom studien fått en djupare förståelse för att 

dokumentationer på väggarna faktiskt kan påverka barnen negativt, att barnen jämför 

varandra eller ser något annat i bilden än vad som når våra vuxna ögon. Att låta barnen välja 

huruvida de vill vara delaktiga i dokumentationerna ser vi därför idag som en viktig del i 

processen, något som även Lindgren och Sparrman (2003) lyfter i sin vetenskapliga artikel då 

de ställer sig frågan om alla barn verkligen vill delta i dokumentationsarbetet.  
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Vi anser utifrån dessa tolkningar om att arbetet med pedagogisk dokumentation kan få 

negativa konsekvenser för barn och förskollärare i verksamheten, att detta är ett verktyg som 

inte bör användas oreflekterat. Det krävs att förskollärare i dagens förskolor har en 

medvetenhet om vilka faror som finns och att arbetslag tillsammans problematiserar hur de 

ska undvika att fastna i dessa fällor. Som blivande förskollärare finner vi det mycket relevant 

att arbetet med pedagogisk dokumentation fungerar både för oss och för barnen. Det handlar 

om att vi ska kunna möta barnen i samspel och lek utan att ständigt behöva hålla i en kamera 

eller ha pennan i högsta hugg, så att förskollärarna kan njuta av att vara i samspelet utan mur 

och att barnen kan få tillgång till sina förskollärares fulla uppmärksamhet och engagemang. 

Det handlar också om att dokumentationerna ska vara för barnens skull, för deras nytta. 

Därför är medvetenheten om de etiska tankarna runt dokumentationerna extra viktig, vi anser 

att det aldrig ska finnas en risk att en dokumentation ger ett barn en negativ självbild eller en 

känsla av misslyckande. Lenz Taguchi (1997, 2012) tar upp just vikten av att vi tänker efter 

vad det är vi ska dokumentera, vad är det vi skriver ner? Och att vi ställer oss de didaktiska 

frågorna Vad, hur och varför under processen för att bland annat uppnå en meningsfullhet 

med dokumentationerna. 

Självklart vill vi även lyfta och problematisera tidsaspekten som så många gånger kommer på 

tal i ämnet. Genomgående i studien lyfter alla förskollärare på ett eller annat sätt tankar om att 

tiden inte räcker till, framför allt verkar det handla om att den gemensamma reflektionstid 

åsidosätts eller helt enkelt inte finns med på schemat. Att det gemensamma reflektionsarbetet 

har stor betydelse för den pedagogiska dokumentationen belyser Lenz Taguhi (1997) och 

Lindö (2009) tydligt, de menar att reflektionen behövs för att man bland annat ska komma 

vidare i sitt arbete. Vi gör tolkningen att förskollärarna värdesätter denna tid tillsammans med 

sitt arbetslag, att de då har tid att analysera dokumentationerna mer genomgående och 

därigenom göra dem mer användbara i verksamheten. Även Buldus (2010) och Bjervås 

(2011) studier visar på samma resultat, att förskollärarna uppskattar tiden för samtal kring 

dokumentationerna och att det finns flera fördelar med dessa. Buldus lyfter bland annat att 

förskollärarna får en större gemenskap och att de lär av varandra medan Bjervås tolkar att 

förskollärarna upplever att dokumentationerna blir mer värdefulla för verksamheten. Vi anser 

att dessa resonemang är något som förskolechefer borde ta del av, kanske kan de lägga större 

vikt vid att denna tid ska finnas tillgänglig och fungera? För att en förändring ska ske anser vi 
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att det är viktigt att förskollärare ifrågasätter prioriteringar kring hur tiden används och visar 

på de positiva aspekter som samarbetet i arbetslaget kan ge.  

Alla dessa risker och konsekvenser till trots vill vi lyfta de positiva förändringar som sker i en 

verksamhet där verktyget pedagogisk dokumentation används. Det viktigaste resultatet av vår 

studie anser vi är att förskollärarna upplever att de får en stor kunskap kring barnens lärdomar 

och meningsskapande. Vi har fått en djupare förståelse för att förskollärarna verkar uppskatta 

detta verktyg och att de inte vill välja bort det. Vi tolkar att de stora anledningarna till denna 

positiva inställning är just den information som förskollärarna får ut av dokumentationerna. 

Barnen intressen, erfarenheter, lärdomar och behov blir enligt vår tolkning synliga genom 

dokumentationerna, och det förefaller vara så att förskollärarna verkligen använder sig av 

dessa fakta för att utveckla verksamheten och utmana barnen vidare. Bland annat Bjervås 

(2011) har gjort tolkningen att pedagogisk dokumentation ger en ökad medvetenhet kring 

barnens läranden och lärprocesser, något som också Skolverket (2012) framskriver som en av 

de allra viktigaste funktionerna för arbetsverktyget pedagogisk dokumentation. Även Lenz 

Taguchi (1997) belyser den stora ”vinsten” av att använda sig av pedagogisk dokumentation i 

den dagliga verksamheten. Vår studie har gett oss en djup förståelse kring att förskollärare 

upplever tillgången till denna information som något som verkligen är värdefullt för 

verksamheten, att de genom denna kunskap om barnens livsvärldar kan utveckla 

verksamheten och möta varje barn där de befinner sig.  

Vi har gjort tolkningen att förskollärarna upplever det mycket användbart att genom 

dokumentationerna bli medvetna om barnens lärprocesser och att det är en stor hjälp för 

förskollärarna att kunna ställa genomtänkta frågor till barnen utifrån fotografier de tagit eller 

dokumentationer som de sammanställt. Ytterligare ett av studiens viktigaste resultat är att 

förskollärarna finner användandet av pedagogisk dokumentation som givande för sin egen 

utveckling, något som även Buldus (2010) forskning framlyfter. Genom dokumentationerna 

och samtalen med barnen verkar förskollärarna bli medvetna om sin egen roll och kan 

därigenom även ställa frågor till sig själva för att utveckla sin professionalitet. Just denna 

ökade medvetenhet kring sin roll i verksamheten och sin påverkan på barnens läranden ser vi 

som en stor vinst i användandet av pedagogisk dokumentation.  

Sammanfattningsvis anser vi att denna studie har gett oss en djupare förståelse kring 

förskollärarnas upplevelser av fenomenet pedagogisk dokumentation och verktygets 
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användningsområden. Vi har idag en förståelse kring att detta inte är ett verktyg som ska 

användas oreflekterat utan att det krävs en stor medvetenhet hos förskollärare vid 

användningen av pedagogisk dokumentation. Denna medvetenhet anser vi är viktig just för att 

dokumentationerna ska komma barnen till nytta och inte på något vis påverka barnen negativt. 

Det är också viktigt för arbetslaget att de verkligen får ut de positiva aspekter som verktyget 

kan ge, detta anser vi att de gör bäst genom att ha ett fungerande och genomtänkt system för 

dokumenterandet. Inte minst är det av stor betydelse att det finns ett syfte bakom det som 

dokumenteras, vi har verkligen fått en djupare förståelse kring att det inte finns tid för eller 

nytta med att samla dokumentationer ”på hög” utan att det är viktigt för arbetslaget att de 

använder dokumentationerna som underlag för reflektion tillsammans. Att ha ett syfte med 

dokumentationerna anser vi också minskar risken att förskolläraren alltid har en kamera 

mellan sig och barnen, att de istället dokumenterar det som är av betydelse för verksamheten 

och tar tillvara på samspelet tillsammans med barnen som sker utan att känna kravet att 

dokumentera.  

5.3 Didaktiska implikationer 

Vi anser att denna studie kan användas ute i verksamheten för de förskollärare som vill få en 

större inblick i användandet av pedagogisk dokumentation. Med studien som utgångspunkt 

finns stora möjligheter att tillsammans i arbetslag reflektera över sin egen användning av detta 

verktyg. Infallsvinklarna för dessa reflektioner kan vara flera, exempelvis med vilket syfte 

arbetslaget dokumenterar eller vilka etiska aspekter som de behöver ta ställning till. För oss 

har studien betytt en ökad medvetenhet kring användandet av pedagogisk dokumentation som 

vi kommer att ta med oss i vår framtida roll som förskollärare.  

Studien kan även användas som underlag vid samtal med förskolechefer för att påvisa vikten 

av en fungerande gemensam reflektionstid. Det är ett tydligt resultat av studien att 

förskollärare verkar finna denna tid som mycket viktig för att nå större meningsfullhet utifrån 

dokumentationerna.  

5.4 Vidare forskning 

Utifrån våra forskningsfrågor och denna studies resultat hade vi funnit det intressant med en 

etnografisk studie då forskaren befunnit sig en längre tid ute i förskolans verksamhet 

(Alvesson & Sköldberg, 2008). På så sätt anser vi att det hade varit möjligt att få en förståelse 
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kring hur det fungerar i verkligheten, kanske blir de förändringar som vi lyft i denna forskning 

synliga även i den typen av forskning? Vi tror att en sådan forskning hade bidragit med 

ytterligare ett annat perspektiv på arbetet med pedagogisk dokumentation och på vilket sätt 

som det förändrar verksamheten.  

Vi hade funnit att en studie kring etiska aspekter av användandet av pedagogisk 

dokumentation hade varit av stort intresse. I dagsläget verkar det inte finnas någon större 

forskning med sådan infallsvinkel. En metod hade kunnat vara att intervjua barnen för att få ta 

del av deras tankar kring att bli dokumenterade. 
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7 Bilagor 

7.1 Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 

Vad har du för utbildning?  

Hur länge har du jobbat inom förskolan? 

Hur länge har du arbetat på denna förskolan? 

Hur ser din barngrupp ut just nu? Ålder på barnen? Barngruppens storlek?  

 

Huvudfrågor 

Del 1: Arbetsverktyg/arbetssätt 

Vad är pedagogisk dokumentation för dig? 

Hur vill du beskriva att ni arbetar med pedagogisk dokumentation i er verksamhet? 

- Gör ni barnen delaktiga i dokumenterandet på något sätt? Hur/varför inte? 
- Vilka verktyg använder ni er av vid dokumentation? 
- Har dokumentationsarbetet förändrats  med den nya tekniken (ipads, internet, 

kameratillgänglighet). På vilket sätt? 
- Hur mycket tid lägger ni i arbetslaget på dokumentation? 
- Vad skulle man göra istället, om man inte behövde dokumentera?  

 

Del 2: Förändringsarbete 

På vilket sätt upplever du att arbetet med dokumentation leder till en förändring av er 

verksamhet? 

- Kan du ge exempel?  
- Vad kan det bero på att du inte upplever förändring?  

 

Vad upplever du för möjligheter med pedagogisk dokumentation?  

Vad upplever du för hinder med pedagogisk dokumentation? 

 

Del 3: Lärprocesser 

Vilken kunskap kring barnens lärande upplever du att pedagogisk dokumentation ger? 

- På vilket sätt syns detta? 
- Hur tar ni tillvara på denna kunskap? 
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På vilket sätt kan pedagogisk dokumentation användas för att synliggöra ditt eget 

lärande/förhållningssätt?  

- Använder du verktyget på det sätt som du förklarar?  
- Om ja: upplever du att det leder till förändring i din yrkesroll? På vilket sätt? 
- Om nej: vad beror det på?  

 

Vilket stöd finner du för arbetet med pedagogisk dokumentation? (läroplan, stödmaterial) 

 

Avslutningsvis tackar vi för att den intervjuade ville dela med sig av sina reflektioner om och 

erfarenheter av pedagogisk dokumentation.  
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7.2 Informationsbrev 

Hej! 

Vi heter Madilen och Emma och är två studenter från Högskolan i Halmstad som nu är i 

slutet av vår lärarutbildning och ska skriva vårt examensarbete. Vi behöver därför din hjälp i 

vår studie och hoppas att du har möjlighet att hjälpa oss. Syftet med vår studie är att få en 

inblick i hur förskollärare upplever att arbetet med pedagogisk dokumentation fungerar i 

den egna verksamheten. Om och i så fall hur upplever förskolelärare att arbetet med 

pedagogisk dokumentation förändrar verksamheten? 

Vi kommer att avidentifiera både dig och din verksamhet i vår forskning efter det att vi har 
tolkat materialet och det är endast dina reflektioner och tankar som kommer vara av betydelse 
i forskningen. I vår forskning kommer vi att utgå ifrån de grundläggande individskyddskraven 
som skrivs ut i fyra allmänna huvudkrav: 

1. Informationskravet – Vi som forskare ska informera dig om vårt syfte med vår 
forskning.  

2. Samtyckeskravet – Du som deltagare har rätt att själv välja om du vill vara med i vår 
forskning.  

3. Konfidentialitetskravet – Alla uppgifter ges största möjliga konfidentialitet och 
personuppgifter ska förvaras på ett sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.  

4. Nyttjandekravet – De uppgifter som samlas in om enskilda personer får endast 
användas för forskningsändamål. 

 
Vill du läsa mer om de grundläggande individskyddskraven kan du gå in på 
www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf  

Förskollärare 

Jag samtycker till deltagande i forskningsprojektet:  

Ort ________________________ 

Datum ____________ 

Namn_________________________________________________________________ 

 

Vid frågor eller funderingar är ni välkomna att ta kontakt med oss eller våra handledare.  

Handledare:    Studenter: 

Ewa Wictor     Madilen Wahrenberg – 0768 21 58 44 

Ewa.wictor@hh.se   madilenwahrenberg@msn.com 

 

Ingrid Nilsson   Emma Lindström – 0733 99 49 33  

ingrid.nilsson@hh.se   emmali08@student.hh.se  
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