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Abstract 

Det valda ämnet som undersöks i denna examensuppsats är dokumentation och pedagogisk 

dokumentation. Det övergripande syftet med studien är att få ökad kunskap om hur förskol-

lärare förhåller sig till skillnader mellan dokumentation och pedagogisk dokumentation. 

Frågeställningarna som vi har utgått ifrån berör vad och i vilken form det dokumenteras i 

förskolan, hur förskollärarna skiljer på begreppen dokumentation och pedagogisk 

dokumentation och hur positionering sker i verksamhetens dokumentationsarbete. För att samla 

in data användes en kvalitativ metod med intervjuer och insamlat dokumentationsmaterial från 

förskolorna. Intervjuerna analyserades genom kvalitativ innehållsanalys. Det insamlade 

dokumentationsmaterialet analyserades utifrån tre frågor: Vilka dokumentationsverktyg, till 

exempel film, fotografier, teckningar, programvara, mallar osv. används? Vilka exempel ges på 

dokumentation respektive pedagogisk dokumentation? Och hur positioneras barnen i texterna? 

Resultat från vår studie var att både dokumentation och pedagogisk dokumentation genomförs 

i förskolans verksamhet. Förskollärarna definierar begreppen olika och deras 

dokumentationsarbeten skiljer sig åt mellan förskolorna. Förskollärarna i studien anser att de är 

medupptäckare tillsammans med barnen, däremot kan vi inte se i det insamlade 

dokumentationsmaterialet att förskollärarna på något sätt synliggörs i dokumentation eller i 

pedagogisk dokumentation. En slutsats av denna studie är, att pedagogisk dokumentation är en 

levande process med reflektion och samtal med barn och kollegor. Däremot ses dokumentation 

som ett sparat dokument, utan någon reflektion.  

Nyckelord 

Dokumentation, Pedagogisk dokumentation, Förskola, Positionering. 
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1 Inledning 

Det valda ämnet, skillnaden mellan dokumentation och pedagogisk dokumentation, har under 

vår studietid på förskollärarprogrammet väckt frågor och intresse hos oss. Därför har vi valt att 

rikta fokus på det i vår studie, dels för att få ökad kunskap om hur arbetet med dokumentation 

och pedagogisk dokumentation kan gå tillväga, dels för att förstå vad det är som skiljer dessa 

två begrepp åt i den vardagliga verksamheten. I förskolan har förskollärare ett uppdrag från 

läroplanen för förskolan att dokumentera verksamheten (Lpfö98/16, s. 14–15). Vi har under vår 

verksamhetsförlagda utbildning och arbetserfarenhet upplevt att uppdraget och arbetet med 

pedagogisk dokumentation inte har haft något speciellt stort utrymme, och att förutsättningarna 

för vad som gäller för den pedagogiska dokumentationen har varit otydliga. 

Skolverket (2015, s. 15) skriver att förskollärarna ska arbeta med att ”lyssna in” det som pågår 

bland barnen under det pedagogiska arbetet och synliggöra det i dokumentationer. Skolverket 

(2015, s. 15) skriver även att det handlar om att lyssna till vad barnen säger, iaktta och fånga 

barnens olika lärprocesser och lärstrategier, genom att använda sig av digitala verktyg och 

anteckningar. Läroplanen för förskolan skriver att förskolan ska dokumentera barns lärande och 

utveckling, för att sedan följa upp och analysera det för att höja förskolans kvalité (Lpfö 98/16, 

s. 14). Det skrivs även att dokumentationsarbete ska vara en del av förskolans kvalitetsarbete.  

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

verksamhetens organisation, innehåll och genomförande kan utvecklas så att 

varje barn ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande. (Lpfö 

98/16, s. 14) 

 Förskolans verksamhet ska se till att barnen får de bästa möjligheterna att utvecklas i enlighet 

med läroplanens strävansmål och att det sker systematiskt och kontinuerligt. Det kan bli en 

bidragande orsak till att förskollärarna känner att dokumentationsarbetet är en belastning 

eftersom att det inte finns några riktlinjer i läroplanen, som beskriver hur det pedagogiska 

dokumentationsarbetet ska gå tillväga (Lindgren Eneflo, 2014, s. 13). 

Den tidigare forskning som har bedrivits om ämnet pedagogisk dokumentation i förskolan har 

uppmärksammat att arbetet med pedagogisk dokumentation är svårt och tidskrävande, både för 

nybörjare som är i uppstartsfas och de som är erfarna inom arbetet med pedagogisk 

dokumentation (Holmberg, 2015, s. 133). Ett flertal forskare beskriver även i sina avhandlingar 
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att pedagogerna framställer arbetet med pedagogisk dokumentation som ett komplicerat arbete 

(Alnervik, 2013; Bjervås, 2011; Elfström, 2013). Utifrån Skolverket och Läroplanen för 

förskolan poängterar de betydelsen av dokumentationsarbete. Begreppet pedagogisk 

dokumentation benämns något senare i det stödmaterial som utgavs 2015 utifrån perspektivet 

pedagogisk dokumentation, och som beskriver hur det systematiska arbetet med uppföljning, 

utvärdering och utveckling i förskolan ska tydliggöras i verksamheten (Skolverket, 2015). 

Studier om den pedagogiska dokumentationen har visat att det har varit en arbetsuppgift i 

verksamheten som är tidskrävande och svår (Elfström, 2013, s. 261–262). I stöddokumentet 

som behandlar dokumentation och pedagogisk dokumentation benämns även där att personal i 

förskolans verksamhet anser att arbetsuppdraget med pedagogisk dokumentation har väckt en 

del frågor och funderingar (Skolverket, 2015, s. 5).  

I förskolans verksamhet pågår en förändring från dokumentation av det individuella barnets 

utveckling genom barnobservationer, till dokumentation av det kollektiva och barnet som 

tillsammans utvecklas i verksamheten (Säljö, 2014, s. 18). Studier som belyser hur ett arbete 

med pedagogisk dokumentation kan förstås och användas i förskolan är något som saknas, 

enligt Holmberg (2015, s. 22). Utifrån våra egna upplevelser från förskolans verksamhet, och 

utifrån forskningen, har vi blivit nyfikna på hur det egentligen ser ut och vad som skiljer 

pedagogiska dokumentation från dokumentation. Vi vill få en tydligare bild av hur förskolorna 

arbetar kring dokumentation och pedagogisk dokumentation, för att se skillnader och likheter i 

detta arbete. 
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att få ökad kunskap om hur förskollärare förhåller sig till skillnaderna 

mellan dokumentation och pedagogisk dokumentation.  

Frågeställningarna vi har valt för vår studie är:  

1. Vad dokumenteras i förskolan och i vilken form? 

2. Hur skiljer pedagogerna på dokumentation och pedagogisk dokumentation, dvs. hur blir 

dokumentation pedagogisk? 

3. Vilka uttryck tar sig dessa skillnader i texter som förskollärarna skriver: hur positionerar 

pedagogerna sig själva och barnen i dokumentation respektive i pedagogisk 

dokumentation? 
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3 Tidigare forskning  

I detta avsnitt presenteras ett flertal svenska avhandlingar som har skrivits om pedagogisk 

dokumentation. Ur avhandlingarna har vi tagit ut relevanta delar som besvarar vårt syfte och 

våra frågeställningar. Sökorden vi använt oss av för att finna tidigare forskning är: pedagogisk 

dokumentation, dokumentation, förskola, samt pedagogisk dokumentation och dokumentation. 

Dessa sökningar har vi gjort i Högskolan Dalarnas biblioteks databas, Libris och DiVA.  

3.1 Dokumentation  

Ur ett historiskt perspektiv är det möjligt att koppla dokumentation som en fortsättning på 

tidigare decenniers barnobservationer, som har använts för att beskriva barns utveckling 

(Lindgren & Sparrman, 2003, s. 60). Idag kan dokumentation och observation kopplas samman, 

genom att de används som stöd i utvärderingsarbetet, och även som underlag för bedömning. 

Observationer kan även användas som en metod för att dokumentera i förskolans verksamhet 

(Lindgren & Sparrman, 2003, s. 60).  

Det är svårt att skilja de två begreppen dokumentation och pedagogisk dokumentation, menar 

Holmberg (2015, s. 20). Dokumentation är en form av basmaterial som används i olika syften 

i verksamheten. Den dokumentation som har gjorts kan återanvändas till något nytt eller så 

förblir det endast ett sparat dokument (Holmberg, 2015, s. 20). En dokumentation kan därför 

beskrivas som något som går från en handling till en synlig redogörelse (Vallberg Roth, 2014, 

s. 405). En dokumentation kan innehålla anteckningar, videofilmning, fotografier och 

observationer. Att dokumentera i verksamheten kan vara ett stöd i arbetet med att reflektera 

kring vad som är intressant och vad barnen säger och gör. Att arbeta med dokumentation är ett 

sätt att synliggöra och få en förståelse för barnens utveckling, processer i barngrupp och i miljön 

som de vistas i (Vallberg Roth, 2014, s. 414). Arbete med dokumentation kan vara ett sätt att 

delge vårdnadshavare vad barnen gör i verksamheten. Genom att sätta upp dokumentation på 

en vägg kan pedagogerna och barnen berätta för vårdnadshavarna vad de har gjort på förskolan 

utifrån dokumentationen (Lindgren & Sparrman, 2003, s. 58 – 61).  För att dokumentationen 

ska bli en pedagogisk dokumentation, måste innehållet i dokumentationen bearbetas och 

reflekteras. Det är först då som den blir en pedagogisk dokumentation, innan det betraktas den 

endast som en dokumentation (Bjervås, 2011, s. 57). 

3.2 Pedagogisk dokumentation 

Begreppet pedagogisk dokumentation har sitt ursprung i Reggio Emilia–pedagogikens 

arbetssätt med observation och dokumentation. I arbetssättet med pedagogisk dokumentation 
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är syftet att synliggöra barnens uttryck, lekstrategier och teorier samt andra aktiviteter som 

barnen deltar i. Det insamlade dokumentationsmaterialet innehåller till exempel barnens lek, 

teckningar, videofilmer, fotografier och samtal, för att kunna fortsätta utmana barnen i 

verksamheten (Lenz Taguchi, 2000, s. 110). Dokumentationen blir pedagogisk när det blir ett 

samtal kring innehållet i dokumentationen, antingen mellan vuxna–vuxna, barn–vuxna, eller 

barn–barn. I den pedagogiska dokumentationen handlar det om att dokumentera och observera 

pedagogiska processer (Elfström, 2013, s. 211). Reflektionssamtalet kring dokumentationen 

skapar möjligheter till ett fortsatt arbete och vidareutveckling i barngruppen. I den pedagogiska 

dokumentationen är alltså inte målet och resultatet det viktigaste, utan det är själva 

lärandeprocessen som är det avsiktliga syftet med den pedagogiska dokumentationen (Lenz 

Taguchi, 2000, s. 110). Ett viktigt begrepp i pedagogisk dokumentation är att ”lyssna in” barnen 

och omgivningen och med det menar Alnervik (2013, s. 46–47) att både barn och vuxna ska 

lyssna till varandra och kunna delge sina tankar och idéer, under och i dokumentationen. 

Den pedagogiska dokumentationen syftar till att skapa ett fokus kring process och innehåll. 

Genom att använda pedagogisk dokumentation skapas det reflektion i arbetslaget, som sedan 

blir underlag i ett utvärderings- och förändringsarbetet (Alnervik, 2013, s. 17). Många förskolor 

genomgår fortbildning i arbetet med den pedagogiska dokumentationen, dock visar det sig att 

förskollärare ofta fortsätter att lägga fokus på att dokumentera det enskilda barnet istället för 

det lärande som sker i verksamheten (Alnervik, 2013, s. 18). 

3.3 Resultat från tidigare studier om pedagogisk dokumentation  

I Bjervås (2011, s. 201–202) avhandling presenterar hon i sitt resultat att lärarna i hennes studie 

ser det kompetenta barnet i den pedagogiska dokumentationen. Genom det pedagogiska 

dokumentationsarbetet placerar lärarna huvudsakligen förmågor i barnen och inte främst i 

situationen. Pedagogisk dokumentation uppfattas av lärarna som ett verktyg som skapar 

dokumentation som stödjer barnens möjligheter att visa sina kompetenser. I Bjervås (2011) 

studie skriver hon att pedagogisk dokumentation är ett dokumentations- och bedömnings–

verktyg. Lärarna i studien ser även pedagogisk dokumentation som ett verktyg som hjälper 

barnen att använda de kompetenser de redan har, men även som ett verktyg som hjälper barnen 

att övervinna sina begränsningar och att bli mer kompetent (Bjervås, 2011, s. 202). De framgår 

även i studien att pedagogisk dokumentation sker i samtal som kan riskera att störa barnen i 

deras pågående aktivitet, samt att dokumentationen inte bör användas oreflekterat. Lärarna i 

studien tar stora initiativ för att skapa goda förutsättningar för barnen, samt känner ett stort 
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ansvar för att skapa goda miljöer som stimulerar barnens lärande och utveckling (Bjervås, 2011, 

s. 202). 

 

En annan forskningsstudie som visar att den pedagogiska dokumentationen är ett arbetssätt som 

används i förskolans verksamhet är Alnervik (2013, s. 176–177). Däremot visar resultatet i 

hennes studie att det är ett svårbegripligt arbetssätt för utvecklings- och utvärderingsarbete, 

eftersom att det kan uppfattas på olika sätt bland personalen. Det upplevs istället som ett bra 

arbetssätt att använda sig av i ett förändringsarbete för förskolans verksamhet. Det beskrivs 

även att den pedagogiska dokumentationen kräver en förändrad organisation av förskolans 

verksamhet både på enhetsnivå och barngruppsnivå. Med det menas att verksamheten ska 

kunna anpassas och omskapa sig efter barnens behov utifrån vad man har sett ifrån den 

pedagogiska dokumentationen (Alnervik, 2013, s. 176). För enligt studien uppfattas pedagogisk 

dokumentation som ett kollektivt verktyg som bidrar till en förändringssyn för arbetslaget när 

de jobbar med dokumentationsarbete. 

 

Lindgren Eneflo (2014, s. 47) gjorde en forskningscirkel med nio förskollärare från samma 

kommun där de diskuterade pedagogisk dokumentation. I forskningscirkeln var alla 

förskollärarna eniga och lojala mot sitt uppdrag, och följde läroplanen för förskolan i arbetet 

med dokumentationen. Förskollärarna i studien fokuserade på de skolämnesinriktade målen när 

de gjorde sin pedagogiska dokumentation. Med det menar Lindgren Eneflo (2014, s. 140) att 

lärarna såg och relaterade i sin dokumentation att barnen uppnådde strävansmålen för 

naturkunskap och matematik under många aktiviteter på förskolan. Dock hade förskollärarna 

enligt Lindgren Eneflo (2014, s. 136) kunnat se aktiviteterna ur annat perspektiv och sett att 

barnen även uppnådde andra strävansmål ifrån läroplanen, som t.ex. normer och värden. Under 

studien beskrev förskollärarna begreppet pedagogisk dokumentation som ett sätt att få syn på 

lärprocesser, synliggöra barnens lärande, finna kopplingar till förskolans läroplan i barnens 

aktiviteter och inspiration till verksamhetens miljö. Pedagogisk dokumentation bidrar även till 

reflektion tillsammans med arbetslaget och barnen, samt även en möjlighet till att gå vidare och 

fortsätta utmana lärandet som sker i verksamheten (Lindgren Eneflo, 2014, s. 136). 

 

Elfström (2013) visar i sin avhandling att dokumentationen är ett redskap, som behövs för att 

göra en utvärdering av verksamheten, samt för att se utveckling i det som görs. Att endast 

dokumentera är inte tillräckligt, det krävs att som pedagoger reflektera kring det som är 

dokumenterat. Genom att göra en reflektion, så blir det en pedagogisk resurs för utveckling i 
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verksamheten (Elfström, 2013, s. 58). I många dokumentationer synliggörs barnens görande, 

så som teckningar och fotografier på förskolans väggar. Däremot används det inte för ett 

underlag för att reflektera och se barnens lärprocesser och hur pedagogerna kan vidareutveckla 

verksamheten utifrån dokumentationen (Elfström, 2013, s. 264).  I Elfströms (2013, s. 58) 

studie visade det sig att pedagogerna ofta ställde sig frågan kring hur de skulle gå vidare med 

deras dokumentationer. Pedagogerna försökte skapa en förståelse vad barnen utforskade och 

intresserade sig för i förskolans verksamhet. En slutsats av studien är att arbete med pedagogisk 

dokumentation är tidskrävande och det behövs en bra organisation för att få tiden att räcka till 

samtal och reflektion (Elfström, 2013, s. 262). Praktiska färdigheter krävs i arbetet för att 

använda olika digitala verktyg till dokumentationsarbetet. I studien anser Elfström (2013, s. 

103) även att den pedagogisk dokumentation har en stor betydelse för hur förskolan synliggör 

barnen och verksamheten och att det är viktigt att det ständigt sker reflektioner och diskussioner 

om hur dokumentationen synliggör det. 

 

I en annan forskningsstudie om pedagogisk dokumentation som Holmberg (2015, s. 132) har 

skrivit, visar resultatet att dokumentationsarbetet utformades och genomfördes på olika sätt 

mellan två olika förskolor. På den Reggio Emilia–inspirerade förskolan hade man jobbat flitigt 

med pedagogisk dokumentation i många år och man ansåg att det var den pedagogiska 

dokumentationen som drev verksamheten framåt (Holmberg, 2015, s. 132–133). På den andra 

förskolan var pedagogisk dokumentation i en uppstartsfas och arbetet sågs som en av de många 

arbetsuppgifter man har som pedagog på förskolan. Holmberg (2015, s. 133) påstår i sin studie 

att skillnaden mellan förskolorna påverkade vad och hur de dokumenterar, samt hur 

dokumentationen sedan användes på förskolorna. Hon beskriver att de båda förskolorna 

fokuserade på att dokumentera barnens lärande, men att deras teoretiska synsätt och tolkningar 

av läroplanen skiljde sig åt. Den pedagogiska dokumentationen uppfattades delvis som svår, 

främst av den förskola som var under uppstartsfas. De upplevde att dokumentationsarbetet var 

svårt med de nya verktygen och att det dessutom var tidskrävande, vilket även den mer erfarna 

förskolan tyckte. Holmberg (2015, s. 137) tolkade det som att personalen hade höga krav på sig 

själva och att de ville göra ett bra jobb. Hon menar att personalen var väldigt engagerade i 

dokumentationsarbetet men att det märktes att de aldrig kände sig riktigt nöjda och klara med 

sin pedagogiska dokumentation, vilket skapade en stressfaktor hos personalen. En definition av 

pedagogisk dokumentation är att se det som en arbetsmetod i förskolans vardag. Ett arbete med 

pedagogisk dokumentation ska bestå av process och innehåll. Ett innehåll i dokumentationerna 
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är det barnen gör och säger i förskolan. Dokumentationerna kan även innehålla pedagoger, och 

hur de agerar som ledare i aktiviteter. För att samla dokumentation kan de behöva verktyg, 

såsom kamera, ljudupptagare, teckningar, fotografier och barns arbeten. Det som är själva 

processen i dokumentationsarbetet är att se hur verksamheten kan utvecklas utifrån det 

insamlade materialet (Holmberg, 2015, s. 33). Det är viktigt att ha ett syfte med den 

pedagogiska dokumentationen. Med det menar Holmberg (2015, s. 39) att den pedagogiska 

dokumentationen inte endast ska vara ett utvärderingsverktyg. En konsekvens av att bara 

använda den pedagogiska dokumentationen till utvärdering, är att det framåtskridande 

arbetssättet inte synliggörs. Det finns kritik mot arbetet med pedagogisk dokumentation, ur ett 

etiskt perspektiv. Kritiken handlar om vad som finns med i dokumentationerna och dess 

användning, samt om vem det är som bestämmer vad som ska vara med. Frågan är på vilket 

sätt barnen får vara delaktiga och bestämma om dokumentationerna. (Holmberg, 2015, s. 37). 
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4 Teoridel  

I det här kapitlet kommer två olika teoretiska perspektiv att presenteras som har en relevans för 

vårt valda ämne dokumentation och pedagogisk dokumentation. De två teoretiska perspektiven 

används på olika sätt i vår studie. Det konstruktionistiska perspektivet används i vår 

tolkningsanalys av resultatet och i resultatdiskussionen, för att se dokumentation och 

pedagogisk dokumentation ur ett konstruktionistiskt perspektiv, samt för att förstå 

förskollärarnas roll i verksamheten. Maktperspektivet används utifrån våra frågeställningar, för 

att söka svar på hur förskollärare positionerar sig och barnen. Maktperspektivet genomsyrar 

hela studien eftersom vi vill se hur förskollärarna positionerar sig och barnen i textform i deras 

dokumentationer och pedagogisk dokumentationer som skapas i verksamheten. Vi tolkar 

intervjuerna och det insamlade materialet utifrån Foucaults teori om makt. 

4.1 Konstruktionistiskt perspektiv  

Med ett konstruktionistiskt synsätt så menas det att kunskap, vi människor och samhället är 

något som förändras, och som vi är delaktiga medskapare i. Därför kan pedagogisk 

dokumentation vara ett synliggörande på hur individerna och verksamheten utvecklats. Med 

den pedagogiska dokumentationen sker ett samtal och reflektion om dokumentationen mellan 

individerna för att tillsammans bli medskapare i verksamheten. 

 

Perspektivet handlar om att se till allt i verksamheten, så som miljön, förhållningssättet till 

barnen och till varandra som något föränderligt medvetet såväl som omedvetet (Lenz Taguchi, 

2013, s. 29). Kunskapen är viktig, och uppstår i mötet med människor och olika miljöer som 

skapas och förändras tillsammans (Lenz Taguchi, 2013, s. 33–46; Nordin Hultman, 2013, s. 

46).  Språkets betydelse betonas i denna teori för utvecklingen av kunskap och de mänskliga 

relationerna som uppstår genom kommunikation. Hur vi talar och kommunicerar skapar 

kunskap och sociala sammanhang. I det konstruktionistiska perspektivet är språket en viktig del 

för att skapa en bra tillvaro, för att tillsammans samtala med varandra (Lenz Taguchi, 2013, s. 

33–46; Nordin Hultman, 2013, s. 46). I ett konstruktionistiskt perspektiv benämns det 

kollaborativa arbetssättet, som är ett utforskande förhållningssätt. Det menas att som personal 

vara lyhörd till barns utforskande och nyfikenhet på vad de upptäcker. Som pedagog är man 

inte någon som leder barnen, utan är en medskapare och upptäcker saker tillsammans med 

barnen. Ett kollaborativt utforskande har som mening att ta till vara på olikheter och se till vad 

barnen tänker och gör. Tillsammans mellan barn och pedagoger så skapas de kunskap och 

kreativitet i verksamheten (Lenz Taguchi, 2013, s. 33–46; Nordin Hultman, 2013, s. 46).   
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Om man använder ett utforskande arbetssätt, kan miljön anpassas så att pedagoger och barn 

tillsammans skapar en dialog och bjuder in till ett kollaborativt undersökande. Att använda sig 

av ett utforskande arbetssätt, gör att den pedagogiska dokumentationen blir en del av arbetet. 

Pedagogerna dokumenterar för att se vad barnen intresserar sig för i verksamheten för att sedan 

tillsammans med barn eller andra pedagoger diskutera vad de gjort och även hur de ska fortsätta 

utforska i sina aktiviteter på förskolan (Lenz Taguchi, 2013, s. 33–46; Nordin Hultman, 2013, 

s. 46).   

4.2 Maktperspektiv 

Maktperspektivet är något som kan väcka funderingar i arbetet med förskolans 

dokumentationsarbeten, enligt vår erfarenhet. Vi vill därför uppmärksamma hur pedagogerna 

uttrycker sig i sina dokumentationer respektive pedagogiska dokumentationer. Vi har valt att 

använda Börjesson och Rehn (2012) och Lenz Taguchis (2013) tolkningar av Michel Foucaults 

teori om makt, för att få en förståelse för hur makt hanteras i vår vardag och i förskolans 

verksamhet. 

En som har tolkat Michel Foucaults teori om makt, är Lenz Taguchi (2013, s. 38) hon skriver 

att Foucault påpekar att begreppet makt är något som finns och används överallt i vår vardag. 

Med det menas det att makten finns med i förskoleverksamhetens lokaler, rutiner och 

aktiviteter. Enligt Foucault är begreppen makt och kunskap sammanlänkade, genom att ha en 

kunskap om något blir det en form av makt. Det går även att se det ur det ett annat perspektiv, 

finns en makt så grundar det sig i en kunskap eftersom att de två begreppen är sammankopplade 

enligt Foucault (Foucault hos Börjesson & Rehn, 2012, s. 46).  Även fast man i förskolan och i 

pedagogisk dokumentation ska se barn som subjekt och medskapande har även vuxna mer 

kunskap och makt i de flesta situationerna. Vilket kan riskera att ett synsätt eller tolkning av en 

pedagogisk aktivitet och dokumentation kan styras av att någon som har mer makt och kunskap 

(Foucault hos Lenz Taguchi, 2013, s. 30). Att positionera sig är en del av maktutövning, 

eftersom när pedagogerna skriver dokumentation har de flera möjligheter att positionera sig 

själva och framför allt barnen i texter och bilder. Ett sätt att förstå maktutövningens uttryck i 

förskolan är att se vad dokumentation respektive pedagogisk dokumentation innehåller i form 

av text och bild (Foucault hos Åberg & Lenz Taguchi, 2005, s. 67–75).  

Börjesson och Rehn (2012, s. 51) tolkar Michel Foucault teori om en maktsyn av subjektets 

politik, med det menar han att vi människor är spelpjäser i ett spel där det finns olika 

makttekniker (Foucault hos Börjesson & Rehn, 2012, s. 51). Börjesson och Rehn (2012, s.51) 
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skriver att det finns olika människor och makttekniker som styr och som gör att vi människor 

kontrollerar oss. Till exempel att staten och riksdagen har bestämt vad förskolan ska innehålla, 

vilket i sin tur leder till att kommun, huvudmän, förskolechef, förskollärare och andra 

pedagoger måste förhålla sig till dessa bestämmelser och regler. Sedan måste även barn och 

vårdnadshavare anpassa och kontrollera sig efter dem. För enligt tolkningen av Foucault teori 

har alla någon sorts makt men även samtidigt är bunden till någon med makt. Makt är något 

som både är positivt och negativt i samhället och även i förskolans verksamhet, eftersom de 

både ger oss möjligheter och hämmar oss människor (Foucault hos Börjesson & Rehn, 2012, s. 

51). 
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5 Metod 

I följande del kommer vårt val av metod, urval och genomförande att presenteras, även de 

forskningsetiska övervägande som har beaktas under studiens gång. Vi presenteras också ett 

analysverktyg som har används i studien. Den metodologiska ansatsen i studien är 

fenomenologiskt inspirerad, med ett syfte är att öka förståelse för något fenomen (Fejes & 

Thornberg, 2015, s. 31). I vårt fall är det att få en förståelse för skillnaderna mellan 

dokumentation respektive pedagogisk dokumentation i förskolan. Vi utgår ifrån en 

fenomenologisk syn att vi vill öka förståelse för dokumentation och pedagogisk dokumentation. 

Däremot använder vi oss av kvalitativa metoder och kvalitativ innehållsanalys i studien. 

5.1 Kvalitativ studie 

Metoden som användes för det insamlade materialet var en kvalitativ metod. Detta innebar att 

undersökningen utgick ifrån personers synvinkel, för att skapa en förståelse för deras 

erfarenheter (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 17). I den kvalitativa arbetsmetoden används ofta 

observationer och intervjuer, för att samla in de data som behövs för att förstå ämnet (Arnqvist, 

2016, s. 104). Vi valde denna metod för att skapa en större förståelse och kunskap om 

dokumentation och pedagogisk dokumentation. Vi valde att genomföra kvalitativa intervjuer 

när vi samlade in data. I denna kvalitativa intervju delgav informanten sina erfarenheter om 

dokumentation och pedagogisk dokumentation ur deras eget perspektiv. Strukturen för 

intervjuerna som genomfördes liknade ett vardagligt samtal, men det genomfördes 

professionellt med förberedda frågor (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 41). Denna intervjumetod 

har redan ett förbestämt fokus på samtalets riktning. Frågorna (se Bilaga 1) bearbetades av oss 

innan intervjun, för att se till att det inte fanns några ledande frågor (Kihlström, 2016a, s. 48).  

Vi valde att använda ytterligare en metod för insamling av data för att kunna studera 

förskolornas dokumentationer och pedagogiska dokumentationer. Vi bad våra informanter att 

överlämna tre exempel på dokumentation respektive pedagogisk dokumentation. Vår tanke med 

det var att få en bredare beskrivning av hur deras dokumentation och pedagogisk dokumentation 

används i förskolan. Under de kvalitativa intervjuerna, avsattes det tid för att lyfta det insamlade 

materialet (Löfdahl & Pérez Prieto, 2016, s. 166). Dokument som förskolan har, omfattas av 

offentlighetsprincipen, vilket innebär att det som dokumenteras på förskolan ska endast vara 

tillgängliga där och inte finnas utanför förskolan. Det får inte lämnas ut om förskollärarna eller 

en förskolechef anser att de enskilda individerna påverkas. Därför var vi noggranna med att 

informera förskollärarna att all insamlad data skulle vara avidentifierad så att inget barn syntes 
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i dokumentationerna eller att några personuppgifter avslöjades. För att klargöra deras 

dokumentationer, fick förskollärarna berätta om sitt insamlade material och vi ställde även 

följdfrågor till förskollärarna om materialet (Löfdahl & Pérez Prieto, 2016,s. 166–167).  

5.2 Urval 

Valet av informanter för denna studie var tre förskollärare som arbetar på olika förskolor i en 

kommun i mellersta Sverige. Urvalet av förskolor som vi kontaktade, är förskolor som vi var 

bekanta med sen tidigare. Vi valde tre förskollärare med olika lång erfarenhet av förskollärar–

yrket, för att få en sådan bred och konkret bild som möjligt av dokumentationsarbete. En av 

förskolorna i studien var under uppbyggnad medan två var väl etablerade. I vår resultatanalys 

kommer det insamlade dokumenten från förskollärarna och intervjuerna med förskollärarna att 

jämföras och analyseras. 

5.3 Genomförande  

De som valde att delta i studien fick avgöra vilka tider som passade dem i deras verksamhet för 

att ha en möjlighet till att bli intervjuade. Inför intervjuerna gjordes det ett informationsbrev 

som tydliggjorde syftet med vår studie, samt innehöll information om studiens genomförande. 

I genomförandet beskrevs det att förskollärarna skulle ta med avidentifierade dokumentationer 

till intervjuerna, där vi bad om tre dokumentationer och tre pedagogiska dokumentationer. I 

informationsbrevet förklarades det hur förskollärarna skulle gå till väga för att avidentifiera 

dokumentationerna, och att tillfråga vårdnadshavare om förskollärarna fick delge oss studenter 

fotografier eller filmer som barnen eventuellt var delaktiga i (se Bilaga 2).  Detta skickades ut 

två veckor innan till förskollärarna, för att de skulle hinna förbereda sitt dokumentations–

material till träffen. Vi utformade sedan intervjufrågor som hade utgångspunkt från vårt valda 

syfte och frågeställningar för studien (se Bilaga 1).  

Vi valde att starta våra intervjuer med att använda oss av uppvärmningsfrågor, för att få igång 

samtalet. I uppvärmningsfrågorna som vi inspirerades av Kihlström (2016a, s. 52) att använda 

sig av, fick respondenten berätta om sig själv och sin yrkeserfarenhet, detta var inget som 

spelades in för att inte kunna identifiera den som blev intervjuad. Efter uppvärmningsfrågorna 

informerades respondenten om upplägget på intervjun och vi berättade att det var möjligt att 

fundera på sina svar, för inte uppleva någon tidsbegränsning. Efter att förskolläraren fått berätta 

om sig själv och sin arbetserfarenhet började vi med våra utformade frågor. Ett verktyg som 

användes under intervjuerna var ljudinspelning eftersom det kan upplevas svårt att hinna med 

att anteckna och få med allt som informanten säger i intervjun, samt att ljudinspelning ökar 
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trovärdigheten eftersom man spelar in allt informanten säger (Kihlström, 2016b, s. 232). 

Genom att använda sig av ljudinspelning gavs en större möjlighet att rikta fullt fokus på att 

lyssna till vad informanten berättade (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 218). Eftersom att vi aktivt 

kunde lyssna till vad de svarade i intervjun, kunde vi använda oss av följdfrågor som gjorde att 

vi fick ett förtydligande på våra frågor. Intervjuerna ägde rum på förskollärarnas respektive 

arbetsplatser och de pågick under 10–15 minuter. Efter det tog genomgången av förskollärarnas 

insamlade dokumentationsmaterial som var tre dokumentationer och tre pedagogiska 

dokumentationer cirka trettio minuter. Under genomgången av det insamlade dokumentations–

materialet gjord vi det korta anteckningar istället för att ljudinspelning under samtalet eftersom 

det var dokumentationer med barn inblandade.  

Efter intervjuerna med förskollärarna, gjorde vi transkriberingar av intervjuerna. Ett urval som 

gjordes i transkriberingarna var att inte anteckna ordagrant, det innebar att det försvann ord som 

upprepningar och utfyllnadsljud som ”hm” (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 221).  

5.4 Analys 

Vi har valt att använda oss av analysmetoden kvalitativ innehållsanalys för att analysera 

intervjuerna. För att analysera den insamlade dokumentationen har vi använt oss av teoretiska 

utgångspunkter (se 4 Teoridel) och ställt analysfrågorna: vilka verktyg har används, vad skiljer 

den dokumentation som angetts som pedagogisk från den som inte är det, samt hur positioneras 

barnen i de båda formerna av dokumentation? 

5.4.1 Analys av intervjuerna  

Att använda sig av en kvalitativ innehållsanalys innebär att skapa en form av kodning eller tema 

av insamlad data. Först läste vi de transkriberade intervjuerna upprepade gånger för att skapa 

meningsenheter som blir till en form av kodning (se nedan). Vi skapade en uppdelning i 

kategorier för att se likheter och skillnader, och jämförde våra svar (Bell, 2014, s. 145; Fejes & 

Thornberg, 2015, s. 48). Det finns flera syften med en kvalitativ innehållsanalys, ett syfte som 

har berört vår studie är att beskriva ett fenomen eller som i vårt fall ett begrepp utifrån 

förskollärarnas erfarenheter och föreställningar om vad dokumentation och pedagogisk 

dokumentation är (Fejes & Thornberg, 2015, s. 35). I resultatet och i analysen har vi 

kategoriserat intervjuerna och dokumenten utifrån de likheter och skillnader vi kunde se. Med 

en innehållsanalys kan slutsatser dras utifrån insamlat material och inget material som har 

samlats in får exkluderas eller falla under flera kategorier. Med denna analysmetod vill man 

öka kunskap och få en ny synvinkel på ämnet och visa fakta kring ämnet. Den process i 
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innehållsanalysen som vi genomförde av intervjuerna var i sju olika steg, som vi har valt att 

redovisa i punktform för att förtydliga hur vi gick tillväga i vår process. 

1. Vi läste transkriberingen av intervjuerna. 

2. Skrev kommentarer och gjorde teman. 

3. Skapade en lista på de tema vi kom fram till. 

4. Parade ihop teman som visade likheter och olikheter.  

5. Skapade en lista med teman och underrubriker till dem.  

6. En sammanfattning skapades av de tre intervjuerna. 

7.  En slutlig översikt från de tre intervjuerna skapades om de teman och underrubriker 

som besvarade våra frågeställningar och syfte till studien. 

(Rapley, 2011, s. 274–275). 

Några steg var enkla, såsom att urskilja teman som till exempel att fokus hela tiden låg på 

barnen i verksamheten och att förskollärarna valde att dokumentera lärtillfällen. Andra steg var 

mer komplicerade, såsom att få en tydlig förståelse för vad förskollärarna definierade som 

pedagogisk dokumentation. Vi tog då stöd av definitioner av pedagogisk dokumentation som 

presenterats i tidigare forskning och teori. Den pedagogiska dokumentationen definieras som 

en dokumentation som samtalas och reflekteras om gemensamt i verksamheten.  

Ett resultat skapas inte endast av att skriva ner intervjusvaren, utan svaren från intervjun ska 

bearbetas och sammanställas (Kihlström, 2016a, s. 54). Därför gjorde vi en sammanställning 

för att få en överblick över vad respondenterna berättade om pedagogisk dokumentation, och 

hur de synliggör det i verksamheten. I sammanfattningen av intervjuerna, använde vi fiktiva 

namn som respondent ett, två och tre för att inte identifiera någon person (Kvale & Brinkmann, 

2014, s. 28).   

5.4.2 Analys av insamlad dokumentation 

För att analysera det insamlade dokumentationsmaterialet från förskolorna har en kvalitativ 

analys som är systematisk använts. När en systematisk analys används, innebär det att 

dokumenten granskas och analyseras med stöd av frågor (Löfdahl & Pérez Prieto, 2016, s 166–

167). Frågorna som användes var av både kartläggande karaktär (första och andra frågan) och 

teorigenererande (tredje frågan):  

• Vilka dokumentationsverktyg, till exempel film, fotografier, teckningar, programvara, 

mallar osv. används? 

• Vilka exempel ges på dokumentation respektive pedagogisk dokumentation? 
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• Hur positioneras barnen i texterna? 

Att analysera ett dokument innebär att få svar på det som undersöks, att bekräfta något eller att 

få se nya möjligheter på det undersökta ämnet (Löfdahl & Pérez Prieto, 2016, s. 166–167). 

Genom att använda en systematisk analys har vi sett hur de arbetar med dokumentation, och 

sedan jämfört dokumenten mellan de olika förskolorna. Detta gjorde vi för att synliggöra 

gränsen mellan vad som är dokumentation och vad som är pedagogisk dokumentation i det 

insamlade dokumentationsmaterialen. När vi analyserade den insamlade dokumentationen 

skrev vi två tabeller (se 6.1 & 6.2) för att tydliggöra hur förskollärarna positionerade sig och 

barnen i text: om de har skrivit ”jag”, ”du”, ”vi” eller barnets namn. Vi letade även i materialet 

efter om pedagoger själva synliggjordes på bilderna i det insamlade dokumentationsmaterialet. 

5.5 Forskningsetiska överväganden 

I vår studie har vi tagit hänsyn till de forskningsetiska principerna som innefattar fyra 

huvudkrav. Dessa fyra krav är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 6). 

Informationskravet innebär att man informerar de deltagande personerna i studien, vad det 

innebär att vara med och att de upplyses om sin rätt att avbryta deltagandet (Vetenskapsrådet, 

2002, s. 7). Ett informationsbrev (se Bilaga 2) har skickats ut till de berörda i studien, där vi har 

tagit hänsyn till informationskravet när vi formulerade brevet.  

Samtyckeskravet innebär att de deltagande i studien har rättigheter att avgöra hur länge de ska 

vara deltagande i studien och vad de bidrar med. De får även när som helst avbryta sitt 

deltagande utan närmare förklaring och är de deltagande under 15 år så krävs det ett 

medgivande från vårdnadshavare innan medverkan (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9). I 

informationsbrevet (se Bilaga 2) så lyfter vi deras rättigheter i studien utifrån samtyckeskravet. 

Vi har även skrivit en tillåtelse blankett till vårdnadshavare som fanns med i det 

informationsbrevet som skickades till förskollärarna. Enligt samtyckeskravet så ska 

vårdnadshavarna godkänna sitt barns deltagande till denna studie, vilket vi beaktade genom att 

förskollärarna fick lämna ut blanketten till vårdnadshavarna för ett godkännande. När ett 

godkännande fanns från vårdnadshavarna, så kunde vi ta del av dokumentationsmaterialet som 

innehöll fotografier på deras barn.  

Konfidentialitetskravet innebär att man tar hänsyn till att avidentifiera de deltagande i studien 

för att inte någon obehörig ska få möjlighet att ta del av informationen (Vetenskapsrådet, 2002, 

s. 12). I våra informationsbrev till respondenterna och vårdnadshavare (se Bilaga 2) framgår 
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det att alla personuppgifter och namn kommer att avidentifieras så att deltagandet blir 

konfidentiellt. Vi valde att inte göra ljudinspelning under förskollärarnas genomgång av det 

insamlade dokumentationsmaterialet, utifall förskollärarna skulle försäga sig om något namn. 

Det sista kravet är Nyttjandekravet, som innefattar att i det insamlade materialet används endast 

till sitt syfte, vilket i denna studie är till vårt examensarbete. Materialet som samlas in kommer 

att arbetas och användas konfidentiellt (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14).  Vi informerar även i de 

båda informationsbreven (se Bilaga 2) att det insamlade materialet kommer att förvaras 

otillgängligt för obehöriga och att det endast kommer att hanteras av oss och vår handledare. 

Vi tar även hänsyn till de deltagande genom att när samarbetet är slutfört och examensarbetet 

är godkänt så kommer allt material att förstöras, vilket framgår i vårt informationsbrev till de 

deltagande. 

Sammanfattningsvis har vårt informationsbrev varit en grund för att studien är forskningsetiskt 

genomförd. I informationsbrevet har vi berättat vad, hur och varför vi kräver att det insamlade 

materialet har genomgått en etisk granskning att det är godkänt för att användas i vår studie. 

Med en etisk granskning menar vi att alla personuppgifter och identiteter, samt bilder på 

barnens ansikten har suddats ut innan vi fick tillgång till materialet. Eftersom att vi valde att 

både samla in och analysera intervjuer och dokumentationsmaterial bearbetar vi olika data, 

vilket gör att studien blir mer trovärdig och kvalitén höjs, när man enligt Kihlström använder 

sig av två metoder (2016b, s. 231).   

5.6 Metoddiskussion 

I det här avsnittet kommer vi att diskutera vår metod för studien och de olika för-och nackdelar 

vi har upplevt under studiens gång. 

För att få svar på vårt utformade syfte och frågeställningar, vi valde att använda oss av en 

kvalitativ metod som innefattade intervjuer och insamling av dokumentationsmaterial. Våra 

frågor inför intervjun var utformade utifrån vårt syfte och frågeställningar. Däremot blev 

frågorna väldigt ytliga och vi ville ha mer ingående svar av förskollärarna om dokumentation 

och pedagogisk dokumentation. Under intervjuerna fick vi ställa följdfrågor för att få en djupare 

förståelse av vad förskollärarna menade. Nu i efterhand får det oss att fundera om vi hade fått 

ut mer av resultatet om vi hade haft mer ingående frågor om det valda ämnet. Vi upplevde att 

vi skulle haft frågor med hur de dokumenterar och varför de dokumenterar för att få ett tydligare 

perspektiv på hur de såg på dokumentation och pedagogisk dokumentation. I efterhand kan vi 

konstatera att frågorna kunde uppfattas som en aning vidsträckta och därför fick vi ställa 
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följdfrågor för att bibehålla intervjun på ett strukturerat sätt (Arnqvist, 2016; Kvale & 

Brinkmann, 2014; Dimenäs, 2016).  

I vår planering var tanken att intervjua fem förskollärare för att få mycket material att bearbeta. 

Däremot var det endast tre förskollärare som valde att delta i studien, vi tror det beror på vårt 

sätt att ta kontakt med dem. De tre förskollärare som deltog i studien tillfrågades muntligt och 

de andra två genom mail. Det är något vi tar lärdom av om vi ska genomföra någon form av 

studie i framtiden att då tillfråga muntligt. Däremot kan vi dra slutsatsen av vårt data, både 

intervjuer och insamlat dokumentationsmaterial räckte för att få ett tillförlitligt resultat. Vårt 

urval av förskollärare kan ses som snävt när det bara var tre personer som deltog i studien. Men 

eftersom vi var bekanta med dem sen tidigare, blev det ett naturligt samtal och de delgav oss 

mycket information om sitt dokumentationsarbete. Det negativa med att vara bekanta med 

informanterna upptäckte vi i vår resultatdiskussion som visade sig en svårighet att ställa sig 

kritiskt till det informanterna sa. Det har gjort att studien bygger på mycket fakta och teori, 

istället för vårt eget tyckande om ämnet. Vi har ställt oss kritiska med stöttning ifrån litteratur 

och forskning för att förskollärarna inte ska uppleva att vi personligen kritiserar resultatet 

utifrån intervjuerna och det insamlade materialet. 

Genom att vi använde oss ljudinspelning gav det oss fullt fokus på att lyssna till vad 

informanterna svarade på frågorna (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 218). Under intervjuerna 

gjorde vi ljudinspelningar när informanterna svarade på våra intervjufrågor (Se Bilaga 1). 

Däremot användes inte ljudinspelningar när informanterna berättade om sina 

dokumentationsmaterial. Vi valde att inte spela in när informanterna berättade om sitt 

dokumentationsmaterial för att säkerhetsställa att ingen känslig information skulle bli inspelad 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). Samtidigt kan vi se fördelarna med att ha en ljudinspelning eller 

ännu bättre använda sig av videoinspelning för att verkligen klargöra vad förskollärarna menar 

med sitt dokumentationsarbete. Eftersom det kan vara svårt att hinna med att anteckna under 

samtalet (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 218).  

Transkriberingen av våra intervjuer tog lång tid eftersom vi lyssnade på intervjuerna och skrev 

samtidigt, något som gjorde att vi fick pausa och spola tillbaka ett flertal gånger. I efterhand så 

kan vi konstatera att ett verktyg för att transkribera hade förmodligen underlättat processen. Vi 

valde att inte skriva med upprepningar under transkriberingen för att det inte var relevant för 

resultatet (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 221). En väl bearbetad transkribering underlättade vår 

analys och kategorisering av data.   
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Våra metoder och genomförande har gjort vår studie trovärdig med hjälp av ljudinspelning som 

ett verktyg för att skapa en trovärdighet, eftersom allt informanten sa under intervjufrågorna 

spelades in (Kihlström, 2016b, s. 232). Vi har även använt oss två olika sätt att samla in data 

för att få ett trovärdigt och giltigt resultat. Genom att använda sig av både intervjuer och 

insamling av dokumentationsmaterial har vårt resultat blivit mer tillförlitligt (Kihlström, 2016b, 

s. 231). Vi har reflekterat över om det insamlade materialet egentligen gav oss något mer än 

vad intervjuerna redan gav oss, eftersom de båda visade relativt lika resultat. Samtidigt har vi 

sett att det insamlade materialet har gett oss förtydligade av det transkriberande intervjuerna 

om vad, hur och vem som gör eller synliggörs i dokumentationerna från förskolan. Vilket har 

gett oss en mer trovärdighet till studiens resultat.  

Genom att vi har beaktat de forskningsetiska principerna från Vetenskapsrådet (2002, s. 6–14) 

visar det att studien har genomförts på godtagbara etiska former. Vi har tagit hänsyn till de fyra 

forskningsetiska kraven för att göra en godtagbar forsknings studie. Det formella informations–

brevet (Se bilaga 2) samt muntligt förtydligande av studien gav en positiv inverkan på att delta 

i studien både för förskollärare och vårdnadshavare till barnen i studien.  
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6 Resultat 

I det här avsnittet presenteras vårt resultat utifrån vår innehållsanalys av de intervjuer som har 

gjorts och av vårt insamlade dokumentationsmaterial från förskollärarna. Rubrikerna är 

utformade utifrån studiens frågeställningar, och presenteras här under huvudrubrikerna: Vad 

dokumenteras av förskollärarna som motsvarar vår frågeställning: vad som dokumenteras och 

i vilken form? Förskollärarnas definition av dokumentation respektive pedagogisk 

dokumentation som grundar sig i frågeställningen: hur skiljer pedagogerna på dokumentation 

och pedagogisk dokumentation, dvs. hur blir dokumentation pedagogisk? Positionering i text 

och bild motsvarar vår frågeställning: Vilka uttryck tar sig dessa skillnader i texter som 

förskollärarna skriver: hur positionerar pedagogerna sig själva och barnen i dokumentation 

respektive i pedagogisk dokumentation? 

6.1 Vad dokumenteras av förskollärarna  

På de tre förskolorna är alla informanter eniga om att det är pedagogerna, både förskollärare 

och barnskötare som genomför dokumentation och pedagogisk dokumentation i verksamheten. 

Förskollärarna nämner även att ibland är barnen medupptäckare och dokumenterar tillsammans 

med en pedagog. I den dokumentation respektive pedagogisk dokumentation som görs i 

verksamheten är det framförallt barnen som dokumenteras och synliggörs, men det förekommer 

även att pedagogerna positionerar sig som delaktiga i dokumentationerna. En av våra frågor 

under intervjuerna handlade om för vem dokumenteras det? (se Bilaga 1). Svaret på den frågan 

gav olika synvinklar för vem dokumentationen och den pedagogiska dokumentationen är 

menad för. En förskollärare sa att det var för barnen, föräldrarna och för pedagogernas egen 

skull som det dokumenteras för.  

[…] Kanske inte alltid allting, det är olika dokumentationer för olika saker. 

Detta är något som förskolläraren berättade att dokumentation respektive pedagogisk 

dokumentation inte alltid är för allas skull, utan det berör olika individer för olika 

dokumentationer. En annan förskollärare från studien sa också att det dokumenteras för 

pedagogernas och föräldrarnas skull, men med en annan motivering till varför det 

dokumenteras. Förskolläraren berättar att det är för att föräldrarna ska få en inblick i barnens 

vardag, och för pedagogernas skull är det för att de se vad de har gjort för aktiviteter med barnen 

under terminens gång. Med det menar förskolläraren att dokumentation och pedagogisk 

dokumentation underlättar inför framtida planering av verksamheten. Sammanfattningsvis har 

intervjuerna visat att alla förskollärare i studien är eniga om att det är viktigt för pedagogerna 
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att dokumentera, däremot skiljer sig svaren åt med olika motiveringar om varför det är viktigt. 

En av förskollärarna funderade även på hur många dokumentationer respektive pedagogiska 

dokumentationer som skall göras på varje barn och om det ska vara lika många för varje barn. 

Det mest centrala resultatet på vad som dokumenterats på förskolorna är barnens görande i den 

fria leken och vuxenstyrda aktiviteter i verksamheten. Barnens lärande är också i fokus i både 

dokumentation och pedagogisk dokumentation, förskollärarna vill synliggöra det barnen 

utvecklar i verksamheten. Det som förskollärarna har valt att dokumentera anser de är 

användbara för att kunna återuppleva aktiviteter som de tidigare har genomfört med barnen. 

[…] Exempel om vi har varit på teater, eller nåt så dokumenterar vi det och ser 

på bilderna sen och återupplever situationen, hur de upplevt det och så. 

Ett konkret exempel som förskolläraren gav på vad de gör med det som de har dokumenterat 

var att de ibland samlar hela barngruppen och kollar på storbild på det som är dokumenterat 

från någon aktivitet, som videofilmer och fotografier. För att kunna återuppleva situationen och 

skapa reflektion tillsammans i barngruppen. Som vuxen menar förskolläraren att man har en 

föreställning om hur något blir eller är. Genom att låta barnen få berätta om händelserna och 

vara delaktig i samtalen så kan förskollärarna i arbetslaget få ett helt annat perspektiv på hur 

barnen upplevde situationen. Informanten berättade att som pedagog lär man sig mycket av 

barnen genom att dokumentera och ge barnen möjligheter att berätta sina upplevelser. 

6.1.1 Verktyg för dokumentation och pedagogisk dokumentation 

I jämförelsen mellan det insamlade dokumentationsmaterialen från förskollärarna har de använt 

sig av relativt samma dokumentationsverktyg. De har använt sig av en app som heter Piccollage, 

ett förtydligande av Piccollage är att man skapar ett collage av ett flertal dokumenterade bilder 

från en surfplatta och sedan lägger till en text. De förskollärare vi har intervjuat använder sig 

av surfplatta när de fotograferar till sina dokumentationer samt att en av informanterna använder 

sig av ett Instagram konto. Syftet med Instagram kontot är att synliggöra vardagen som sker på 

förskolan. Det finns även Portfolios i verksamheterna där barnen har en varsin pärm med 

fotografier, teckningar och alster. Unikum (Unikum, 2017) är ett arbetsverktyg som två av 

förskolorna i studien använder sig av för att underlätta sitt dokumentationsarbete och för att få 

föräldrarna delaktiga i verksamheten. Unikum skapar ett sammanhang i den pedagogiska 

dokumentationen och alla läroplansmål finns tillgängliga. I arbetsverktyget Unikum gör 

pedagogerna lärloggar som innehåller bilder på aktiviteten, en beskrivning av vad barnen gör, 

kopplingar till läroplansmål och reflektioner från barnen. Beskrivningar om vad barnen gör i 
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verksamheten ser pedagogerna utifrån ett barns perspektiv. Syftet med Unikum är att enkelt 

kunna följa barnens lärloggar och fylla på dem med barnens vidareutveckling av sitt lärande. 

6.2 Förskollärarnas definition av dokumentation respektive 

pedagogisk dokumentation 

Vi har valt att dela upp definitionerna av dokumentation respektive pedagogisk dokumentation 

utifrån förskollärarnas synvinklar, samt tolkningar från det insamlade materialet. För att sedan 

synliggöra skillnaderna mellan dokumentation och pedagogisk dokumentation. 

6.2.1 Dokumentation 

De tre förskollärarna som har intervjuats är eniga om att dokumentation är endast en inblick i 

något, det kan till exempel vara fotografier, dokument som födelsedagskort, teckning eller 

andra alster. Förskollärarna säger att dokumentationen inte har någon speciell tanke, utan endast 

är något som sparas eller visas upp utan någon närmare reflektion. 

Det insamlade materialet på dokumentation från verksamheten, som de tre förskollärarna 

delgav oss innehöll relativt likvärdiga former av dokumentation. Deras dokumentation innehöll 

bilder på barn när de fyllde år, bilder från högtider som förskolan firade, bilder när barnen 

skapar och teckningar. Det var även dokumentation på barn när de genomförde olika aktiviteter 

och ett tillhörande läroplansmål som förskollärarna ansåg berörde aktiviteten. 

6.2.2 Pedagogisk dokumentation 

Definitionen av pedagogisk dokumentation har utifrån våra intervjuer visat att det finns många 

olika svar och synsätt om begreppets innebörd. Utifrån våra tre intervjuer med förskollärare har 

vi valt att dela upp deras definitioner av begreppet pedagogisk dokumentation. För att påvisa 

hur bred begreppets betydelse faktiskt visas sig vara mellan förskollärarna. 

En definition av begreppet pedagogisk dokumentation är att det finns en tanke kring den 

dokumentation som görs. Som förskollärare vill man göra någonting med dokumentationen 

eller synliggöra något som barnen har gjort eller utvecklat. I en pedagogisk dokumentation 

anser förskolläraren att dokumentationen ska innehålla något pedagogiskt som förskollärarna 

vill synliggöra. 

Pedagogisk dokumentation, det finns något pedagogiskt i den, ser något som man 

vill visa barnet eller någon annan. 

En annan definition av begreppet är att betydelsen och innebörden upplevs diffust. Informanten 

uppger att det har skett en diskussion i arbetslaget om begreppets betydelse och vad det innebär 
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att arbeta med pedagogisk dokumentation i verksamheten. Det har kommit fram under deras 

diskussioner att pedagogisk dokumentation är när det sker en återkoppling kring vad de har 

gjort och vad barnen har lärt sig, för att sedan utvärdera händelsen. En intressant aspekt i detta 

är att informanten nämner läroplanen för förskolan och att den poängterar verksamhetens krav 

på dokumentationsarbete, men inte hur det ska genomföras. En sista definition av pedagogisk 

dokumentation från en av informanterna är att en dokumenterad situation ska innehålla 

reflektionen med barnen om en situation och om hur barnen har upplevt det. För att reflektion 

ska ske bland barnen behöver samtalet ske efter aktiviteten för att vara aktuell för barnen. Med 

det menar en förskollärare att en reflektion inte kan ske flera veckor senare eftersom barnen 

inte kan återknyta till situationen. Genom att reflektera och lyssna in barnen om hur de har 

upplevt en situation, så menar en annan informant att den pedagogiska dokumentationen blir 

levande och man får in barnens perspektiv. Arbetet med pedagogisk dokumentation upplevs av 

förskollärarna olika. Någon benämner arbetet för tillfället som svårt, eftersom det inte finns 

några metoder och riktlinjer för hur pedagogisk dokumentation ska utföras. På den förskolan 

som är relativt ny och är under uppstartsfas, säger förskolläraren att de försöker att arbeta fram 

en metod som underlättar arbetet med pedagogisk dokumentation. De andra två förskolorna är 

också under en uppstartsfas med ett nytt arbetsverktyg som heter Unikum, som ska underlätta 

att skapa sammanhang i den pedagogiska dokumentationen och ge föräldrarna möjlighet att 

vara delaktiga i dokumentationsarbetet. Arbetet med pedagogisk dokumentation ses av alla tre 

förskollärarna i studien som tidskrävande, men att de ser hur viktigt det är att genomföra 

pedagogisk dokumentation och att det upplevs som något positivt för verksamheten. En av 

förskollärarna berättade att i den pedagogiska dokumentationen kan man ta del av barnens 

tankar och deras perspektiv över verksamhetens upplägg. 

De material som förskollärarna ansåg var pedagogisk dokumentation belyste barnens lärande 

och barnens reflektioner i olika aktiviteter. En av förskollärarna delgav oss en pedagogisk 

dokumentation om ett barns skrivutveckling. I det dokumentet har förskolläraren följt barnets 

utveckling från att ha startat sitt intresse för skriftspråk, till att fortsätta öva och utvecklas inom 

skriftspråk. Barnet har i processen fått reflekterat och berättat om sitt eget lärande, som 

förskolläraren sedan har skrivits ned och gjort en pedagogisk dokumentation av på Unikum 

(2017). 

6.2.3 Skillnaderna mellan dokumentation och pedagogisk dokumentation 

Det som skiljer mellan dokumentation och pedagogisk dokumentation är enligt en av 

förskollärarna att pedagogisk dokumentation är en levande process. Med det menar informanten 
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att händelsen återupplevs eftersom reflektion sker om den ett flertal gånger med barnen för att 

se och förstå situationen ur barnens synvinkel. Genom att reflektera om dokumentationen 

tillsammans blir det en uppföljning av vad barnen har lärt sig och barnens tankar blir 

synliggjorda. I en pedagogisk dokumentation vill förskollärarna påvisa något som berör barnens 

lärande i en aktivitet, vilket gör att förskollärarna anser att en pedagogisk process sker.  

En till aspekt på skillnaden mellan de två begreppen är enligt en av förskollärarna att en 

pedagogisk dokumentation ska innehålla en uppföljning på vad barnen lärt sig, vad de har gjort 

och vad som ska förbättras i verksamheten. Förskollärarna menar att den pedagogiska 

dokumentationen ses som en process som aldrig blir färdig och som hela tiden kan utvecklas 

och bli bättre.  

Förskollärarna i studien återanvänder dokumentationen och gör den till en pedagogisk 

dokumentation i den mån som de hinner, men de önskar att de kunde återanvända fler. Om de 

återanvänder dokumentationen kan de på sikt se barnens utveckling genom t.ex. teckningar och 

andra alster. Den pedagogiska dokumentation upplevs av de tre förskollärarna som något 

tidskrävande, och att en dokumentation är enklare och går fortare att dokumentera. De 

poängterar även vikten av att återanvända dokumentation, för att barnens reflektion om sitt eget 

lärande och utveckling är viktigt. Förskollärarna säger även att det är för att se vad de har gjort 

i verksamheten och vilka utvecklingar de kan genomföra i verksamheten. 

En av förskollärarna som har jobbat inom förskolläraryrket i många år, berättade om hur 

dokumentationsarbetet har utvecklats genom åren. Från början handlade det om att sätta upp 

framkallade kort på barnen i verksamheten, men under åren har detta utvecklats och blivit så 

mycket mer än bara dokumentation. Förskolläraren ser ett annat syfte för dokumentations–

arbete. För nu sker det reflektion och analys om det som händer i verksamheten och det ger 

möjlighet till barnen att vara medskapare i verksamheten. 

Det som vi såg i det insamlade materialet och som de intervjuade förskollärarna beskrev som 

dokumentation var de dokument med fotograferade bilder på barnen när de fyllde år och firades 

i barngruppen, fotograferade bilder från firande av högtider, bilder på barnens görande från 

verksamheten och teckningar. Skillnaden mellan dokumentation och pedagogisk 

dokumentation är enligt förskollärarnas utvalda material att pedagogisk dokumentation ska 

innehålla läroplansmål, barns lärande, barns tankar och reflektioner, samt vad de har övat och 

utvecklats i.  
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6.3 Positionering i text och bild 

En av förskollärarna i studien gav en intressant synvinkel på hur de formulerar sig i lärloggarna, 

en del använder ”du”, andra använder ”jag” eller barnets namn, menar förskolläraren. Det 

insamlade dokumentationsmaterialet visar att de olika förskollärarna formulerar sig på olika 

sätt i dokumentationerna. De använder sig av fyra olika formuleringar och det är ”jag”, ”du”, 

”vi” och barnets namn. Därför har vi valt att göra två tabeller (se tabell 6.1 respektive 6.2) som 

visar hur alla informanter formulerade sig i det insamlade dokumentationsmaterialen. Vi har 

valt att dela upp förskolorna i A, B och C för att redovisningen av positioneringen ska bli tydlig. 

För att sedan i text (se nedanför) kunna särskilja de olika förskolorna. 

Tabell 6.1 Positionering av förskolebarn i dokumentation av förskoleverksamhet. 

Positionering Förskola A-

Dokumentation 

Förskola B- 

Dokumentation 

Förskola C – 

Dokumentation 

Antal 

Jag    0 

Du  |  1 

Barnets namn ||| ||||| | 9 

Vi  |||| ||| 7 

 

Tabell 6.2 Positionering av förskolebarn i pedagogisk dokumentation inom förskoleverksamhet. 

Positionering  Förskola A – 

Pedagogisk 

dokumentation 

Förskola B – 

Pedagogisk 

dokumentation 

Förskola C – 

Pedagogisk 

dokumentation 

Antal 

Jag ||||||  ||| 9 

Du ||||   4 

Barnets namn ||  |||||| 8 

Vi |||||||||||||||| ||||||||||||||||||  34 

 

Dessa två tabeller visar hur många gånger de har använt sig av dem olika positioneringarna i 

det insamlade dokumentationsmaterialet. Varje förskola bidrog med tre dokumentationer och 

tre pedagogiska dokumentationer som innefattade texter och bilder. På bilderna i de olika 

dokumentationerna så syntes bara barnen och deras görande.  
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 Skillnaderna på texternas omfattning var att i dokumentationerna var det kortare stycken med 

text, och i den pedagogiska dokumentationen var det istället mycket text som även innefattade 

läroplanscitat.    

Tabellen (se tabell 6.1) som innehöll positionering av barn i den insamlade dokumentationen, 

visar att texterna ofta innefattade barnens namn och begreppet ”vi”. Av de nio dokumentationer 

som samlades in så var det ingen som använde sig av ”jag” och endast en gång uppkom 

begreppet ”du”. 

Tabellen (se tabell 6.2) som innehöll positionering av barn i pedagogisk dokumentation i 

verksamheten, visar att det skiljer sig åt hur förskollärarna formulerar sig i olika 

dokumentationer. Begreppet ”jag” och barnets namn används ungefärligt lika många gånger i 

texterna av förskolorna A och C. Begreppet ”du” användes endast av förskola A ett fåtal gånger.  

Begreppet ”vi” genomsyrar de flesta pedagogiska dokumentationer som förskola A och B gör. 

Tabellen visar att förskola B endast använder sig av begreppet ”vi” i sina texter i den 

pedagogiska dokumentationen.  
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7 Analys av resultat 

I detta avsnitt kommer vårt resultat att tolkas utifrån de två teoretiska perspektiven vi har valt 

för studien. Därför har vi valt att se resultatet utifrån två kategorier som är våra teoretiska 

perspektiv för att underlätta analysen. Dessa två teoretiska perspektiv är konstruktionism och 

makt. 

7.1 Konstruktionistiskt perspektiv 

Utifrån det konstruktionistiska perspektivets arbetssätt kollaborativ kan vi se från vårt resultat 

att pedagogerna säger att de är medupptäckare med barnen i arbetet med pedagogisk 

dokumentation (Lenz Taguchi, 2013, s. 33–46; Nordin Hultman, 2013, s. 46). En till faktor 

inom det kollaborativa utforskandet är enligt Lenz Taguchi (2013,s. 33–46 och Nordin Hultman 

(2013, s. 46) att se till vad barnen tänker och gör i verksamheten, och tillsammans med barn 

och pedagog skapa kunskap och kreativitet i verksamheten. Barnens tänkande och görande i 

verksamheten är viktigt för den pedagogiska dokumentationen, sa förskollärarna. Det ska även 

genomföras reflektioner om aktiviteterna för att barnen ska få delge sina tankar och upplevelser 

om det. Arbetsverktyget Unikum (Unikum, 2017) är ett verktyg som två av förskollärarna i 

studien använder med syftet att underlätta reflektion mellan förskollärarna, barnen och 

föräldrarna och att alla anses som medupptäckare. Detta utforskande arbetssätt innefattar det 

konstruktionistiska perspektivet (Lenz Taguchi, 2013, s. 33–46; Nordin Hultman, 2013, s. 46). 

Det poängteras att språkets betydelse är en viktig del i barnens tillvaro för att skapa samtal och 

reflektion tillsammans med pedagoger (Lenz Taguchi, 2013, s. 33–46; Nordin Hultman, 2013, 

s. 46). Förskollärarna i studien nämnde att de dokumenterade dels för sin egen skull, men även 

för barnens. Detta för att underlätta inför framtida planering och skapa möjligheter att reflektera 

tillsammans med barnen. Genom att förskollärarna ser till vad barnen har gjort i verksamheten 

och vilka utvecklingar de kan genomföra för att förbättra verksamheten så blir det en form av 

ett utforskande arbetssätt (Lenz Taguchi, 2013, s. 33–46; Nordin Hultman, 2013, s. 46). 

7.2 Maktperspektiv 

Utifrån ett maktperspektiv kan man från vårt resultat se att dokumentationerna oftast styrs av 

alla pedagoger på förskolan. Michael Foucault påpekar att makt finns och används överallt i 

vår vardag som i förskoleverksamhetens lokaler, rutiner och aktiviteter (Foucault hos Lenz 

Taguchi, 2013, s. 38). Vårt resultat visar att förskollärarna har en stor makt över vad, hur och 

vem som dokumenteras och synliggörs i dokumentationen. De bestämmer tillfällen som de 

anser är pedagogiska och viktiga att påvisa för barnen eller föräldrarnas skull. Förskollärarnas 
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synsätt eller tolkning av en pedagogisk aktivitet och dokumentation kan styras av att de oftast 

har mer makt och kunskap om ämnet än vad barnen har, eftersom pedagoger har mer 

livserfarenhet (Foucault hos Lenz Taguchi, 2013; Foucault hos Börjesson & Rehn, 2012).  

En aspekt som synliggjorde makt i vårt resultat var när en förskollärare beskrev hur de 

formulerade sig i barnens lärloggar. Vilket vi även noterade i det insamlade dokumenten (se 

tabell 6.1 och 6.2) från alla förskollärare att texterna i dokumentation skrevs utifrån ett 

maktperspektiv. De använder sig av fraser som ”du”, ”jag”, ”vi” eller barnets namn i 

dokumentationen. Något som vi kan koppla till en maktteknik eftersom det är pedagogerna som 

tar ett barns perspektiv och bestämmer textens utformning (Foucault hos Börjesson & Rehn, 

2012, s. 51). Makt är inte alltid negativt, det kan även vara något som är positivt i vårt samhälle. 

I resultatet av vår studie framgick det att barns tankar, reflektioner samt upplevelser är viktiga 

i den pedagogiska dokumentationen. En informant berättade att som vuxen har man en 

föreställning om något som barnen gör och tänker i dokumentationen, och att det kan visa sig 

när barnet delger sina tankar att det har upplevt och reflekterat över något helt annat. Börjesson 

och Rehn (2012, s. 51) menar att makten är positiv eftersom det ger möjlighet för barnen att 

vara delaktiga i utveckling av verksamheten, den pedagogiska dokumentationen innehåller 

barns tankar och reflektioner som då gör att det inte endast är de vuxna som hela tiden har makt 

i vad som dokumenteras i verksamheten.  

De två perspektiven är sammanlänkade för i ett förändringsarbete ses både möjligheter och 

svårigheter. Foucault anser att det konstruktionistiska perspektivets innebörd har en koppling 

till hans teori om makt (Lenz Taguchi, 2013, s. 30). Ett exempel ur vårt resultat är när 

förskollärarna säger att de väljer att vara medupptäckare med barnen och skapa den 

pedagogiska dokumentationen med barnen. De visar att de är medupptäckare och ger barnen en 

delaktighet, men det blir fortfarande en form av makt i processen av dokumentationen. Genom 

att de ofta är förskollärarna som väljer vad som ska dokumenteras, något som de även berättade 

själva. Förskollärarna vill synliggöra barnens pedagogiska processer, där ett lärande sker. Något 

som kan tolkas som en maktövning, för att förskollärarna väljer ut de dokumenterande 

händelserna (Börjesson & Rehn, 2012, s. 51; Åberg & Lenz Taguchi, 2005, s. 67). 

8 Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen innefattar vår tidigare forskning och vårt resultat som besvarar vårt syfte 

med studien, som var att få ökad kunskap om skillnaden mellan dokumentation och pedagogisk 

dokumentation. Därför kommer vår resultatdiskussion synliggöra våra informanters syn på 
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dokumentationsarbete i förskolan, ställt mot tidigare forskning och styrdokument. I vår 

resultatdiskussion har vi valt att diskutera perspektivet makt under en egen rubrik, för att 

resultatet gav intressanta svar att diskutera. Däremot har vi valt att inte skriva en rubrik för det 

andra perspektivet som är konstruktionistiskt, för att det genomsyrar hela vår diskussionsdel 

om pedagogisk dokumentation.  

8.1 Verktyg och metoder 

Förskollärarna i studien återanvänder gärna dokumentation och gör den pedagogisk i efterhand 

genom att reflektera med kollegor och barn i den mån de hinner (jfr Holmberg, 2015, s. 20). 

Utifrån resultatet kan vi även se att en av informanterna sa att pedagogisk dokumentation måste 

ske i stunden för att barnen ska kunna återkoppla till dokumentationen som har gjorts. Däremot 

säger en annan förskollärare i studien att genom att återuppleva händelsen igen med hjälp av 

verktyg som storbildskärm och fotografier kan det skapas en pedagogisk dokumentation. 

Genom att återuppleva händelsen och reflektera om den, blir dokumentationen en pedagogisk 

dokumentation (jfr Elfström 2013; Vallberg Roth 2014; Bjervås 2011; Lenz Taguchi 2000; 

Holmberg 2015).  

Det framgår i resultatet att barnen ibland får vara med och göra dokumentation tillsammans 

med en pedagog. Vilket kan kopplas till att ”lyssna in” barnet och omgivningen, att både barn 

och vuxna tillsammans ska lyssna till varandra och delge sina tankar och idéer (Alnervik, 2013, 

46–47). Genom att reflektera tillsammans med barnen, efter en aktivitet så blir det enligt vår 

mening arbetet med pedagogisk dokumentation inte lika tidskrävande. Förskolan i vår studie 

som är under uppstartsfas försöker att arbeta fram en metod som underlättar arbetet med 

pedagogisk dokumentation. De två andra förskolorna som anses ha arbetat med pedagogisk 

dokumentation under längre tid har fått ett nytt dokumentationsverktyg som heter Unikum 

(2017). Det kan vara en faktor till att deras dokumentationsarbete är mer lätthanterligt eftersom 

det finns en metod hur det systematiskt går att följa upp dokumentationen. Pedagogisk 

dokumentation som vi tidigare nämnt som en levande process ska enligt Skolverket innefatta 

det systematiska arbetet med uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolans verksamhet 

(Skolverket, 2015, s. 5). Med en framtagen metod för dokumentationsarbetet, tror vi att det är 

en hjälp för att underlätta verksamhetens systematiska kvalitetsarbete. 

8.2 Dokumentation respektive pedagogisk dokumentation 

Från resultatet går det att se att dokumentationen är viktig för att delge personal, barn och 

föräldrarna vad som har skett i verksamheten. Detta är något som Lindgren & Sparrman (2003, 
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s. 58– 61) skriver, att dokumentationsarbete kan vara ett arbetssätt för att delge föräldrarna 

genom dokumentationer som visar vad barnen har gjort. Dokumentationen underlättar och 

skapar samtal mellan barn, pedagoger och föräldrar om de aktiviteter de har gjort i 

verksamheten. En av en informanterna sa att det finns olika dokumentationer för olika syften 

och vem det ska visas för. Med det menade informanten att en del dokumentationer ska 

synliggöras för föräldrar, andra endast för barnen och ibland för pedagogers kvalitetsarbete. 

Om dokumentationen ska bli pedagogisk krävs det att den bearbetas och att det sker en 

reflektion om den (Bjervås, 2011, s. 57).  Däremot så skriver Lenz Taguchi (2000, s. 110) att 

en dokumentation först blir pedagogisk när det sker ett samtal kring innehållet i 

dokumentationen, antingen mellan vuxna–vuxna, barn–vuxna, eller barn–barn. Vilket gör att 

det blir svårt att få en tydlig förståelse för hur mycket det egentligen krävs för att en 

dokumentation ska bli pedagogisk. Att endast göra en dokumentation kan ses som något som 

går fortare att dokumentera, eftersom det inte krävs någon reflektion om den.  

Något som också betraktas som en dokumentation utifrån vad två av förskollärarna i studien 

berättade i intervjun och i det insamlade dokumentationsmaterialet, är den dokumentation som 

görs när barnen fyller år. En av förskollärarna ställde sig osäker till om det var en 

dokumentation eller en pedagogisk dokumentation som gjorts när barnen fyller år. Informanten 

funderade en stund, och gav ett svar att det kan ske en pedagogisk dokumentation om 

pedagogerna skulle följa upp födelsedagsdokumentationen varje år och se och samtala om hur 

barnet har utvecklats under årets gång. I det här fallet blir förskollärarnas dokumentation som 

Holmberg (2015, s. 20) nämner, endast ett fotografi med barnets namn och ålder som förblir ett 

sparat dokument om hur barnet uppvaktas på sin födelsedag. Den andra förskolläraren i studien 

som också använder sig av födelsedagsdokumentationer, sa att den dokumentation endast är 

något som sparas eller synliggörs för att visa upp att någon har fyllt år och att den har 

uppvaktats. 

En förskola som en av informanterna arbetar på är under en uppstartsfas, likt förskolan i 

Holmbergs (2015, s. 133) studie där arbetet med pedagogisk dokumentation också var i 

uppstartsfas. Enligt förskollärarna i Holmbergs (2015, s. 133) studie upplevdes arbetet med 

pedagogisk dokumentation som tidskrävande och är en av många arbetsuppgifter på förskolan. 

Två av förskollärarna i vår studie som har arbetat med pedagogisk dokumentation under en 

längre tid upplever också arbetet som tidskrävande, men att det är något positivt för 

verksamheten att arbeta med pedagogiskt dokumentationsarbete. I avhandlingarna benämns 

vikten av en bra organisation för att få tiden och möjligheterna för samtal och reflektion 
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(Elfström 2013; Alnervik 2013). Det är något vi också tror är en avgörande faktor för att få till 

ett bra arbete med den pedagogiska dokumentationen.  

8.2.1 Skillnader mellan dokumentation respektive pedagogisk dokumentation 

Dokumentation är ett basmaterial som används för olika syften i förskoleverksamhet 

(Holmberg, 2015, s. 20). En av förskollärarna i vår studie sa att det är svårt att definiera vad en 

pedagogisk dokumentation är, men att det ska vara en process som aldrig blir färdig. Det som 

skiljer mellan dokumentation och pedagogisk dokumentation är enligt vårt resultat att den 

pedagogiska dokumentationen är en levande process. I den pedagogiska dokumentationen är 

det inte målet och resultat som är det viktigaste, skriver Lenz Taguchi (2000, s. 110). Hon menar 

att det är själva lärprocessen som är syftet med dokumentationen, något som våra informanter 

och de tidigare forskarna i vår studie har skrivit (Holmberg 2015; Vallberg Roth 2014; Lenz 

Taguchi 2000; Alnervik 2013). Vi kan dra slutsatsen att den pedagogiska dokumentationen ska 

innehålla barnens vardag och att processen är själva samtalet och reflektionen. Arbetslaget ska 

även se över vilka förändringar som kan göras för att förbättra verksamheten för barnens lärande 

och utveckling. 

Dokumentation och tidigare decenniers barnobservationer kan idag kopplas samman och 

användas som stöd i utveckling- och utvärderingsarbete, för att se barnens utveckling och 

lärande (Alnervik 2013; Lindgren & Sparrman 2003). Medan pedagogisk dokumentation anses 

vara ett bra verktyg att använda sig av i ett förändringsarbete för förskolans verksamhet där 

syftet är att ändra verksamheten utifrån barnens intressen och lärande (Alnervik 2013, s.176). 

Alnervik (2013, s. 18) skriver i sin studie att många förskolor genomgår fortbildning om 

pedagogisk dokumentation, dock har det visat sig att pedagogerna fortfarande har en tendens 

att dokumentera det enskilda barnets lärande istället för lärandet som sker i verksamheten. När 

vi studerade det insamlade materialet kunde vi se att förskollärarna tenderar till att dokumentera 

det enskilda barnet och reflekterade om barnets utveckling och lärande, vi kunde inte se i 

dokumentation eller under intervjuerna hur de skapade goda miljöer utifrån det som de 

reflekterat över i sina dokumentationer (jfr Bjervås 2011; Alnervik 2013; Vallberg Roth 2014). 

Däremot visade en av informanternas dokumentationer hur barnens intressen och lärande 

förändrar förskolans verksamhet och att temaarbete skapas efter barnens intressen. Däremot 

berättade informanten att de inte genomförde reflektioner om aktiviteterna som dokumenteras, 

vilket gör att det inte blir någon pedagogisk dokumentation, som även Elfström skriver (2013, 

s. 58). Läroplanen för förskolan anser att utvärdering- och dokumentationsarbete behövs för att 

ge barnen bra förutsättningar för deras utveckling och lärande (Lpfö98/16, s. 14). Vi kan se i 
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enlighet med resultatet att förskollärarna utvärderar och synliggör barnens utveckling och 

lärande, men det framkommer inte i resultatet att de anpassar miljön efter barnens 

förutsättningar att vidareutvecklas och utmanas i verksamheten.  

8.3 Dokumentation och pedagogisk dokumentation ur ett 

maktperspektiv 

Arbetet med pedagogisk dokumentation upplevs som svårt av våra förskollärare i studien, och 

det nämns även i de tidigare forskningsstudierna (Lindgren Eneflo, 2014, s.13; Alnervik, 2013, 

s. 176–177). Anledningen till det är att det inte finns några riktlinjer eller bestämda metoder för 

hur arbetet ska genomföras. Skolverket och läroplanen för förskolan (Lpfö98/16, s. 14–15) 

ställer krav att det är förskollärarnas uppdrag att genomföra dokumentationsarbete i förskolan, 

vilket är en maktpositionering från Skolverket eftersom det blir ett krav (Foucault hos Börjesson 

& Rehn, 2012, s. 51). Förskollärarna i vår studie var eniga om att det är både förskollärarna och 

barnskötare som dokumenterar i deras verksamheter, och inte endast förskollärarna som 

Skolverket anser. 

I det insamlade materialet förekommer formuleringen ”vi” (se tabell 6.1 & 6.2) många gånger 

vilket kan tolkas som att det endast är barngruppen som varit delaktiga i aktiviteten som har 

dokumenterats, eller att pedagoger och barn tillsammans är delaktiga i aktiviteterna och 

dokumentationen. Bilderna i dokumentationerna är endast på barnen och deras görande, vilket 

gör formuleringen med ”vi” svår att förstå. Förskollärarna syns inte eller benämns i de arton 

olika dokumentationsmaterialen. Ett förtydligande av vår fundering är om förskollärarna är 

medupptäckare tillsammans med barnen eller gör egna positioneringar och tolkningar i vad 

barnen gör. Det insamlade dokumentationsmaterialet framhäver ofta barnen och deras görande 

med en tillhörande text och beskrivning av händelsen, som förskollärarna har skapat där de 

formulerar med ”jag”, ”du” eller barnets namn (Börjesson & Rehn, 2012, s. 51; Elfström, 2013; 

Holmberg, 2015; Åberg & Lenz Taguchi, 2005, s. 67). 

Utifrån vår tabell (se tabell 6.1 & 6.2) om hur förskollärarna positionerar barnen i 

dokumentation och pedagogisk dokumentation, kan vi se att maktutövning sker (se 7 Tolkning 

av resultat). Förskollärarna har makten att bestämma hur de formulerar barnens görande och 

lärande i dokumentationerna. Det citeras inte att barnet har uttryckt det själv i alla dokumentet, 

utan det kan tolkas som att förskolläraren har formulerat texten själv utifrån vad barnet har 

gjort. En annan förskollärare i vår studie har valt att citera vad barnen sagt när positionering 

”jag” har används i dokumentationen, vilket gör att barnets röst framkommer i texten. För 
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citerar inte förskollärarna det barnen säger i sina dokumentationer, så vet vi inte säkert att det 

är barnets tankar och upplevelser. Utan det tolkas istället som förskollärarnas upplevelser och 

tolkningar om barnets lärande, vilket då utgör en maktutövning från förskollärare till barn. Vi 

ser en viss osäkerhet att använda sig av formuleringen ”jag” i den pedagogiska 

dokumentationen. Åberg och Lenz Taguchi (2005, s. 67–75) skriver i sin avhandling att 

pedagoger har flera möjligheter att positionera sig själva och barnen i texter i de olika 

dokumentationerna. Vi håller med Åberg och Lenz Taguchi (2005, s. 67–75) som skriver att 

förskollärarna positionerar barnen i dokumentation respektive pedagogisk dokumentation. 

Däremot kan vi se att det är viktigt att förskollärarna har en tanke på hur de positionerar och 

formulerar barnen i dokumentationerna, för att inte utöva makt över barnens upplevelse. 

Elfström (2013, s. 103) skriver om hur viktigt det är att det ständigt sker en diskussion i 

arbetslaget hur pedagogerna synliggör barnen i sina dokumentationer. 
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9 Sammanfattning 

I detta avsnitt presenteras vårt förslag till vidare arbete och vår slutsats av denna studie. 

9.1 Förslag till vidare arbete 

Under studiens gång har det uppkommit en del funderingar från oss och från informanterna som 

skulle vara intressanta att forska vidare om. För att vidare utveckla dokumentationsarbete i 

förskolan, skulle det behövas utvecklingsarbete. Ett förslag kan vara en forskningscirkel skapas 

för att förskollärare och pedagoger ska kunna delge, diskutera och få hjälp av varandra för att 

finna bra metoder och verktyg för dokumentationsarbete. Ett förslag till vidare forskning är att 

undersöka hur pedagoger positionerar i text och bild, utifrån barnens upplevelser av 

dokumentationsarbete.   

9.2 Slutsatser 

Våra slutsatser är att definitionerna av dokumentation och pedagogisk dokumentation kan 

uppfattas olika av förskollärarna. Med stöd av tidigare forskning och teori har vi kommit fram 

till att dokumentation är när förskollärarna vill synliggöra och delge barn och föräldrar vad man 

har gjort i verksamheten. Dokumentation är något som sparas som fotografier och alster, utan 

någon reflektion eller vidare tanke om det. Vi har kommit fram till att pedagogisk 

dokumentation är en levande process som innefattar reflektion och samtal med kollegor och 

barn, för att förändra, utveckla eller utvärdera i förskoleverksamheten.  

En till slutsats utifrån analysen av positionering är att vi kan se i intervjuerna att förskollärarna 

vill arbeta som medupptäckare tillsammans med barnen, och att det är vanligt att de positionerar 

sig själva och barnen som ”vi” i den pedagogiska dokumentationen. Däremot förekommer det 

inte i de insamlade dokumentationsmaterialet att förskollärarna syns i bilder eller nämns i text 

på annat sätt. 

En sista slutsats av studien är att den pedagogiska dokumentationen verkar svårarbetad om det 

inte finns något bra arbetsverktyg. Två av förskollärarna använder sig av Unikum (2017) som 

de upplever underlättar arbetet med pedagogisk dokumentation. Den tredje förskolläraren 

upplever att arbetet med pedagogisk dokumentation är svårt eftersom de inte har något 

arbetsverktyg som ger stöd. Därför håller vi med Holmberg (2015, s. 22) som skriver i sin studie 

att det finns för lite studier om hur pedagogisk dokumentation skall förstås och användas i 

förskolans verksamhet. Vår studie är ett exempel på att det pedagogiska dokumentationsarbetet 

behöver utvecklas och förbättras mer i verksamheten.  
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Bilaga 1  

Intervjufrågor 

Uppvärmningsfrågor 

1. Vem är du? 

2. Hur länge har du jobbat på din arbetsplats? 

3. När blev du färdigutbildad förskollärare? 

Jörgen Dimenäs (2016,s. 52) skriver att uppvärmningsfrågor är bra för att få igång 

samtalet. Man ska efter uppvärmningsfrågorna informera respondenten om upplägget på 

intervjun och berätta att det möjligt att fundera på sina svar (Dimenäs, 2016,s. 52). 

Intervjufrågor 

1. Vad upplever du är skillnaden på dokumentation och pedagogisk dokumentation? Kan 

du berätta konkreta skillnader? 

2.  Återanvänds dokumentation så att den blir en pedagogisk dokumentation? Hur blir den 

pedagogisk? 

3. Vad dokumenteras på förskolan? 

4. För vem dokumenteras det?  

5. Hur upplevs arbetet med pedagogisk dokumentation? 

Materialfrågor 

1. Vad fokuserar ni på i ert dokumentationsarbete? 

2. Vad finns i dokumentationen? – Vad, vem, hur, när & varför? 
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Bilaga 2 
 

     2017-11-09 

 

 

Förfrågan om deltagande 
 

Under höstterminen 2017 ska vi skriva vårt examensarbete på förskollärarprogrammet vid 

Högskolan Dalarna. Vår undersökning kommer att handla om pedagogisk dokumentation i 

förskolan och vi kommer att använda oss av intervjuer och insamling av dokumentations-

material som metod för vår datainsamling. Du tillfrågas härmed om deltagande i denna 

undersökning. 

 

Undersökningens syfte och innehåll 

Syftet med studien är att få ökad kunskap om hur förskollärare förhåller sig till skillnader mellan 

dokumentation och pedagogisk dokumentation. 

 

Genomförande 

Vi vill intervjua dig som en del av studien. Vi vill också be dig visa oss tre exempel på 

dokumentation från din yrkesverksamhet och tre exempel på pedagogisk dokumentation. Vi 

vill ha möjlighet att samla in dokumentationen, vilket innebär att informationen måste maskas 

(dvs. att personuppgifter som namn eller annan information som möjliggör identifikation stryks 

över med svart penna eller på annat sätt görs oläslig). Om materialet innehåller bilder där barn 

kan identifieras ber vi att du använder det bifogade informationsbladet för att sedan muntligt 

inhämta vårdnadshavares medgivande.  

 

Konfidentiellt och frivilligt deltagande 

Deltagandet är konfidentiellt. Med det menar vi att inga namn eller personuppgifter 

förekommer i arbetet samt att fotografier på ansikten kommer att suddas ut om det blir aktuellt 

att ta med dem i examensarbetet. Det vill säga att material som består av foto eller film kommer 

att avidentifieras innan andra än vi och vår handledare tar del av det. Din identitet som deltagare 

kommer inte att röjas, inte heller vilken förskola undersökningen har gjorts vid. Personer – barn 

eller vuxna – som på något sätt nämns i examensarbetet kommer att avidentifieras. Insamlad 

data förvaras otillgänglig för obehöriga och kommer endast att hanteras av oss och vår 

handledare. All insamlad data kommer att förstöras när examensarbetet är godkänt och klart.  

 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande 

utan närmare motivering. Om du som är tillfrågad avstår från att delta, eller avbryter sitt 

deltagande så kommer detta inte att påverka det fortsatta arbetet med undersökningen.  
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Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats som ventileras i sedvanlig ordning 

vid Högskolan Dalarna. Du kommer att kunna ta del av undersökningens resultat när den har 

publicerats på DiVA i slutet på januari. 

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga: 
 

 

 

Anna Olsson    Sandra Pettersson 

v15anols@du.se   h14sanpe@du.se 

070-5194673    070-5633129 

 

Anna Annerberg, handledare  

aae@du.se 
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Informationsbrev till vårdnadshavare 

 

Hej! 

Vi heter Sandra Pettersson och Anna Olsson och vi läser till förskollärare mot Högskolan 

Dalarna. Vi blir färdiga förskollärare i januari och skriver nu vårt examensarbete om pedagogisk 

dokumentation. 

Vi kommer under dessa tio veckor undersöka dokumentation på era barns förskola, t.ex. - 

skriftliga dokumentationer, videodokumentationer, fotodokumentationer, anteckningar från 

observationer samt ljudinspelningar av samtalssituationer. Syftet med vår studie är att få ökad 

kunskap om hur förskollärare arbetar med dokumentation och pedagogisk dokumentation i 

förskolan. Undersökningens fokus ligger alltså på själva dokumentationen och inte på något 

enskilt barn.  

 

Eftersom ert barn förekommer på bild i dokumentationen ber vi härmed om er tillåtelse 

att samla in materialet.  

 

Förskollärarna har fått i uppgift av oss att avidentifiera alla barns namn (och andra 

personuppgifter) innan materialet överlämnas till oss, men eftersom det är mer komplicerat att 

sudda ansikten på foto eller film ber vi er om att få samla in även detta material.  

 

Konfidentiellt och frivilligt 

Allt material som vi delges oss av förskollärarna kommer att avidentifieras och behandlas 

konfidentiellt. Det innebär att inga namn eller andra uppgifter som möjliggör identifiering 

kommer att finnas, samt att fotografier på barnens ansikten kommer vara utsuddade. Inga 

obehöriga kommer att ha tillgång till materialet. Det kommer enbart att hanteras av oss och vår 

handledare. Allt insamlat material kommer att raderas när uppsatsen är godkänd. Vid frågor 

angående detta, kontakta oss. Du som vårdnadshavare kan när som helst återta ditt barns 

deltagande utan närmare motivering. Vi ber er att besvarar formuläret på nästa sida och lämna 

det till ansvarig personal.  

Vid frågor kontakta: 

Anna Olsson  

v15anols@du.se 

070-5194673 

Sandra Pettersson 

H14sanpe@du.se 

0705633129  

mailto:v15anols@du.se
mailto:H14sanpe@du.se
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Informerat samtycke 

 

Med detta formulär vill vi försäkra oss om att du har tagit del av information om 

undersökningen som vi kommer att genomföra i vårt examensarbete, och att du samtycker till 

deltagande. Kryssa i ja eller nej i de markerade rutorna. 

 

 

Jag godkänner att min dotter/son  

 

Namn:……………………………………....………………................................. 

 

1. Förskollärarna får delge oss foto och film där ditt barn deltar i (Se bifogat 

informationsbrev): 

 Ja□   Nej□ 
   

                                                          

Datum: ………… 

 

Namnteckning:  

………………………………………………………………………………………………… 

 

Namnförtydligande:  

 

………………………………………………………………………………………………… 

 


