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Sammanfattning 

Syftet med examensarbetet var att undersöka och få kunskap om förskollärarnas tankar kring 

pedagogisk dokumentation och reflektion i förskolan. Vår första frågeställning utgick från 

förskollärarnas åsikter om vad pedagogisk dokumentation hade för betydelse i verksamheten. 

Den andra och tredje frågeställningen inriktade sig på hur förskollärarna tolkade begreppet 

reflektion samt vad de ansåg att den hade för betydelse i förskolan. Den sista frågeställningen 

fokuserades på vilka erfarenheter förskollärarna hade av just reflektion i förskolan.  Vi 

genomförde tio kvalitativa intervjuer i tre olika kommuner. Förskollärarna hade en ålder 

mellan 25-63 år och de avslutade förskollärarutbildningen vid olika tillfällen. 

Intervjuresultaten visade att det fanns möjligheter och svårigheter med både pedagogisk 

dokumentation och reflektion i förskolan. Pedagogiska dokumentationer möjliggjorde för att 

både barnens och pedagogernas synvinklar kunde lyftas fram. Det visade även den utveckling 

och lärande som förekom i verksamheten. Resultatet uppvisade också att förskollärarna hade 

olika uppfattningar om hur reflektioner skulle gå till. Informanterna var eniga om att det 

kunde synliggöra hela förskolans verksamhet. Förskollärarna hade däremot varierande 

erfarenheter kring hur reflektionen kunde ta form i förskolan.  
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1. Inledning 

 

Under 1990-talet började det växa fram en ambition att lyfta barnets demokratiska status 

genom att få vara en aktiv medskapare av kunskap beskriver Lenz Taguchi (2013). Det 

handlade om att barnet skulle få möjlighet att inför vuxna komma till tals vilket kunde 

innefatta föräldrar, politiker och det kringliggande samhället. Vidare presenterades ett nytt 

arbetsverktyg inom högskolevärlden som kallades för pedagogisk dokumentation. Enligt Lenz 

Taguchi var det Gunilla Dahlberg professor vid lärarhögskolan i Stockholm som startade ett 

projekt år 1993 som benämndes Pedagogik i en föränderlig omvärld. Upplägget var att i olika 

projektarbeten synliggöra, stimulera och fördjupa barns utforskande lärande genom 

dokumentationsprocesser.  

 

Lindgren och Sparrman (2003) anför att dagens förskoleverksamhet har tillägnat sig denna 

arbetsmetod. Med hjälp av dokumentationer som kan genomföras med olika medier möjliggör 

det för både barn och pedagoger att diskutera och analysera hur de uppträder och påverkas i 

olika situationer i förskolans vardag. Bjervås (2011) framhäver att observationerna kan 

uppfattas och förklaras olika beroende på vem som gör tolkningen och kan därför få 

varierande konsekvenser för både barn och pedagoger. Pedagogens eget handlande och 

tänkande påverkar vad och hur de ser på saker och ting som sker i verksamheten. Vad som 

dokumenteras och hur pedagogen väljer att dokumentera får också betydelse för vad som lyfts 

och synliggörs i situationen, vilket innebär att något annat av värde kan bli uteslutet.   

 

Åsén och Vallberg Roth (2012) hävdar att dokumentationerna kan fungera som ett underlag 

för en dialog kring allt som har med verksamheten att göra. Det kan vara en utgångspunkt för 

gemensam reflektion i arbetslaget, men dokumentationerna kan med fördel också användas i 

föräldrasamtal. Lenz Taguchi (2013) tydliggör det genom att ”Pedagogisk dokumentation är 

ett kollektivt arbetsverktyg som bygger på ett gemensamt reflektionsarbete barnen emellan, 

pedagogerna emellan, men även familjen och förskolan emellan” (Lenz Taguchi, 2013, s. 37).  

 

Under vår 3,5 åriga utbildning har vi gjort verksamhetsförlagda utbildningar (praktiker) på 

olika förskolor och avdelningar. Vi har under dessa år upptäckt att förskollärare arbetar på 

olika sätt när de gör så kallade pedagogiska dokumentationer. Det har visat sig att 

förskollärarna kan uppleva en viss svårighet med att veta hur arbetet med pedagogisk 

dokumentation ska gå till eftersom det inte finns några exakta anvisningar för genomförandet 

i förskolans läroplan. Elfström (2013) förstår om pedagogerna kan känna en oro inför 

oplanerade händelser i verksamheten men att dessa situationer egentligen kan hjälpa dem att 

komma igång med det pedagogiska dokumentationsarbetet. Dokumentationerna kan starta 

givande diskussioner i arbetslaget som i sin tur kan vara en tillgång i det pedagogiska arbetet.  

 

Vallberg Roth (2011) framför att läroplansarbete kan ses från två olika perspektiv. Det ena är 

vad som står i läroplanen, vad är syftet? och det andra perspektivet handlar om läroplanen i 

praktiken, vad lärare och barn gör under olika aktiviteter. Vidare är förskolans läroplan 

uppbyggd av mål att sträva mot. Det kan ställa till med problem eftersom det kan vara svårt 

att tolka ett abstrakt mål till något konkret och sedan komma på ett passande utförande. En 

riktlinje som Skolverket (2010) skriver i förskolans läroplan är att;  

  
Förskollärare ska ansvara för att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och 

systematiskt dokumenteras, följs upp och analyseras för att det ska vara möjligt att 
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utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet 

med läroplanens mål och intentioner (Skolverket, 2010, s.14). 

 

För att pedagogerna ska kunna få syn på hur de i förskolan tar hänsyn till barnens möjligheter 

till att utvecklas och lära krävs det enligt Emsheimer (2005) att verksamheten synliggörs. Det 

är nödvändigt att lärarna klarlägger var de är i behov av en förändring för att det bästa möjliga 

lärandet ska kunna förverkligas i verksamheten. Wehner Godée (2012) menar att som 

pedagog är det viktigt att våga kritisera och diskutera sina gamla tankesätt och teorier 

eftersom de kan påverka pedagogens beslut och förhållningssätt. Skolverket (2010) skriver att 

barnens lärande och utveckling ska följas upp och analyseras vilket vår egen tolkning av 

uppmaningen är att personalen måste börja reflektera över vad som sker i förskolans vardag.  

 

Under vår utbildning har vi märkt att beroende på hur pedagogerna uppfattar de olika 

riktlinjerna i förskolans läroplan kan det få olika konsekvenser i verksamheten. Vi har lagt 

märke till att reflektion är något som det har börjat pratas mycket om i förskolorna. Begreppet 

nämns ofta ute i verksamheterna och vi tycker att ordet används speciellt när pedagogerna vill 

diskutera något med arbetslaget. Vi har även upptäckt att begreppet många gånger nämns vid 

genomförandet av olika pedagogiska dokumentationer, och vi har därmed börjat fundera över 

vad reflektion egentligen innebär? Ordet kan tolkas på olika sätt och Bengtsson (2007) 

uttrycker att när lärare har skilda uppfattningar om reflektionens betydelse kan den få olika 

meningar i verksamheten. Vi vet hur vi själva uppfattar begreppet. Vi vet även hur vi tänker 

kring pedagogisk dokumentation och reflektion i förskolan, men frågan är hur andra 

förskollärare ser på begreppen, och vilken betydelse det i sin tur har för deras verksamheter? 

 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna studie är att få kunskap om hur förskollärare tänker kring pedagogisk 

dokumentation och reflektion i förskolan. 

 

Utgångspunkten för studien är följande forskningsfrågor: 

 Vad anser förskollärare att pedagogisk dokumentation har för betydelse i 

verksamheten? 

 Hur kan förskollärare tolka begreppet reflektion i förskolan? 

 Vad anser förskollärare att reflektion har för betydelse i verksamheten? 

 Vilka erfarenheter har förskollärare kring reflektion i förskolan? 
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2. Litteraturgenomgång 

 

Under detta avsnitt presenterar vi olika avhandlingar och annan litteratur som har relevans för 

vår studie. Dessa delas upp i olika underrubriker som vad är pedagogisk dokumentation? 

skillnad på dokumentation och pedagogisk dokumentation, möjligheter och svårigheter med 

pedagogisk dokumentation, förklaring av begreppet reflektion, olika uppfattningar om ordet 

reflektion, reflektera självständigt eller tillsammans med någon, dialogens betydelse för 

reflektion, reflektionens betydelse och användning i verksamheten samt tiden kan vara en 

svårighet för reflektion. 

 

2.1 Pedagogernas uppdrag inom dokumentation och reflektion i förskolan 

2.1.1 Läroplanen för förskolan 

I Skolverket (2010) kan förskolepersonal läsa om vilket yrkesuppdrag de har. Till skillnad 

från skolans läroplaner har förskolan något som kallas för strävansmål, vilket innebär att 

målen inte behöver uppnås. Det är alltså inte ett tvång att barnen når upp till dem skriva 

målen, men förskolan ska alltid sträva efter att varje barn utvecklas inom de olika ämnena i 

förskolans verksamhet. 

 

Läroplanen trycker på att barnen ska känna sig trygga och ha roligt i förskolan. Barnen ska 

inspireras till att vilja utforska omvärlden. Barnens perspektiv ska tas tillvara för att vistelsen i 

förskolan ska kunna bli så meningsfull som möjligt för både barn och pedagoger. Lärandet 

ska utgå från samspelet mellan vuxna och barn, men också från att barnen lär av varandra. De 

vuxna ska hjälpa och uppmuntra barnen för att genom egen aktivitet öka sin kompetens och 

utveckla nya kunskaper och förståelser. 

 

Arbetslaget ska dokumentera, följa upp, analysera samt utvärdera och utveckla barnens 

delaktighet och inflytande i verksamheten. Det är det barnen tycker är lustfyllt och det som de 

visar intresse för som ska dokumenteras. Dokumentationerna ska sedan följas upp och 

utvecklas genom att barnen får vara delaktiga i sitt utforskande och lärande. Barnen ska också 

ges möjligheter till att reflektera kring sina upplevelser och iakttagelser.  

  

Läroplanen förklarar att ett kvalitetsarbete handlar om att utveckla bättre arbetsprocesser, 

kunna granska och avgöra om förskolan uppfyller läroplanens mål. Vidare kunna undersöka 

och upptäcka var verksamheten är i behov av en förändring för att barnen på bästa sätt ska 

kunna utvecklas i sitt lärande. Förskolan ska även ha ett nära och tillförlitligt samarbete med 

föräldrarna. Både barn och föräldrars åsikter är viktiga för att klarlägga de aktuella 

utvecklingsområdena som finns i verksamheten, men det är även viktiga för förskolans 

utvärdering. ”Arbetslaget ska föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om 

barnens trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra 

utvecklingssamtal minst en gång varje år” (Skolverket, 2010, s.13). 

2.1.2 Skolverket 

Skolverket (2013) har givit ut en bok som innehåller allmänna råd och kommentarer till 

förskolepersonalen. Innehållet förtydligar läroplanens strävansmål och fungerar därför som ett 

stödmaterial för att hjälpa personalen att tolka läroplanen. Här kan personalen dels få 

vägledning inom systematiskt kvalitetsarbete och inom barngruppens och miljöns betydelse i 

det pedagogiska arbetet.   
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Personalen ska kunna planera och genomföra en verksamhet som utgår från det enskilda 

barnets behov men också från hela barngruppen. Det kräver att de anställda har 

kvalifikationer kring att kunna anpassa den pedagogiska miljön till de behov som finns. 

Lärande sker i samspel med omgivningen vilket menas att både människor och den fysiska 

miljön spelar roll för barnens möjlighet till utveckling. Det är därför nödvändigt att 

pedagogerna kan följa upp, utvärdera och kontinuerligt förbättra verksamheten eftersom 

barngrupper hela tiden förändras och därmed också behoven. För att pedagogerna ska få 

möjlighet att utvecklas inom sin profession bör arbetslaget ständigt undersöka, tänka igenom 

och kritiskt granska sina egna värderingar, beteenden och förhållningssätt. 

 

Verksamhetens kvalitet och utveckling måste granskas så att varje barn erbjuds bästa möjliga 

förutsättningar för utveckling och lärande i förskolan. Det är därför viktigt att personalen har 

kunskap om verksamhetens organisation och innehåll för att förskolan ska kunna 

vidareutvecklas. Det finns olika bidragande faktorer som kan påverka förskolans kvalitet. 

Genom att utforma en fungerande modell för resursfördelningen har förskolan större chans att 

uppnå en bättre kvalitet i verksamheten. Det innebär att pedagogerna utgår från förskolans 

behov och lokala förutsättningar som bland annat gäller barngruppens storlek, personalens 

utbildning och kompetens, personaltäthet och ekonomiska förutsättningar. 

 

2.2 Pedagogiska dokumentationens betydelse i verksamheten 

 

2.2.1 Vad är pedagogisk dokumentation? 

Pedagogisk dokumentation är enligt Lindgren och Sparrman (2003) en arbetsmetod och ett 

verktyg för pedagogerna att kunna synliggöra både barnens och de vuxnas tankar och 

handlingar i förskolans verksamhet. Dokumentationerna genomförs med olika slags medier 

som till exempel fotografier, filminspelningar, anteckningar eller barns egna alster och 

skapelser. 

 

2.2.2 Skillnad på dokumentation och pedagogisk dokumentation 

Wehner Godée (2000) har en föreställning om att många förskolor tror att pedagogiska 

dokumentationer handlar om att sätta upp fotografier och barnens skapelser på väggen. Lenz 

Taguchi (2013) påpekar att det är skillnad på dokumentation och pedagogisk dokumentation. 

En dokumentation kan vara observationer, fotografier eller en filminspelning på något som 

barn undersöker eller gör i förskolan. Den är i huvudsak tillbakasyftande och visar en sida av 

det som har skett och blir inte pedagogisk förrän den får konsekvenser för det fortsatta arbetet 

i förskolan.  

Palmer (2011) nämner också att det finns en viktig skillnad mellan dokumentationer och 

pedagogiska dokumentationer. Hon uppger att ”vanliga” dokumentationer kan sättas in i en 

pärm när den har genomförts och bara tas fram någon gång ibland vid till exempel 

föräldrasamtal. Den pedagogiska dokumentationen däremot tas tillbaka till barnen och är en 

förutsättning för fortsatt lärande och är en utgångspunkt för att kunna vidareutveckla arbetet i 

förskolan.  

Åsén och Vallberg Roth (2012) uppger att barnen får möjlighet att minnas, tänka tillbaka, 

känna igen, fundera och samtala kring sitt kunskapsinhämtande. Dokumentationerna och 

reflektionsarbetet är en förutsättning till dialog och det i sin tur gör det möjligt för 

pedagogerna att involvera föräldrarna i barnens utveckling och lärande. Dokumentationerna 
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visar inte bara vad barnen gör utan det visar också hur de gör och vilken innebörd barnens 

görande har för det som sker. Vidare uttalar Åsén och Vallberg Roth för att en dokumentation 

ska bli pedagogisk måste personalen börja reflektera, alltså tänka och diskutera kring det de 

ser, hör och uppfattar i dokumentationerna. Det medför att pedagogiska dokumentationer är 

framåtsyftande, att den ska besvara frågan hur vi kan gå vidare för att en utveckling ska kunna 

ske. Meningen med pedagogisk dokumentation är att personalen ska försöka förstå, förändra 

och utveckla verksamheten både tillsammans och med hjälp av barnen. Palmer (2011) 

förklarar att; 

Pedagogisk dokumentation innebär alltså att en rörelse skapas som driver arbetet med 

barnen framåt, likt en motor, och vidare mot nästa händelse och moment i projektet - 

samtidigt som det kastar blickar tillbaka mot det som skett och belyser det vi står i just 

nu. Det skapas relationer till både det som skett och det som sker nu och i framtiden 

(Palmer, 2011, s.52). 

Palmer (2011) anför vidare att pedagogisk dokumentation är ett verktyg för pedagogerna att 

komma till insikt om vilka föreställningar de bär på och som de konstant måste jobba vidare 

med för att nå en utveckling. Det handlar om ett ständigt pågående utvecklingsarbete.     

I en studie med blivande förskollärare har Bowne, Cutler, DeBates, Gilkerson och Stremmel 

(2010) undersökt hur studenterna har använt pedagogisk dokumentation i praktiken. 

Dokumentationerna gav studenterna olika insikter och kunskaper om verktyget. Studien 

visade att studenterna upptäckte att dokumentationerna möjliggjorde för att kunna se en 

situation ur flera synvinklar. Det innefattade både vuxna och barns perspektiv.  

 

Enligt Bowne et al. (2010) ser och tolkar människor saker annorlunda, och genom 

gemensamma diskussioner kring dokumentationerna har pedagogerna chans att ta del av 

varandras olika uppfattningar. De deltagande studenterna i studien upplevde att de är en mer 

närvarande pedagog och kan titta mer ingående på vad barnen gör och säger efter att de lärt 

sig att använda pedagogisk dokumentation som verktyg. ”It showed me that documenting a 

child’s work is important and everybody can learn from it” (Bowne et al., 2010, s.54).  

 

Vidare påpekar Bowne et al. (2010) att pedagogisk dokumentation kan användas för att föra 

ett givande och reflekterande samtal tillsammans med barn och vuxna i verksamheten. Den 

pedagogiska dokumentationen kan hjälpa personalen att få värdefull information om vart 

barnet befinner sig i sitt lärande just nu och kan därefter utveckla nya strategier för att hjälpa 

barnet vidare i sin utveckling. Det kan även ge barnen insikt i sitt eget lärande. 

 

Diskussioner kring dokumentationerna menar Bowne et al. (2010) möjliggör för pedagogerna 

att reflektera kring sin profession i olika situationer och därmed kan de växa i sin yrkesroll. 

Pedagogisk dokumentation visar inte bara barnens kunskapsinhämtning utan det synliggör 

även pedagogernas tankar, idéer och syn på lärande. Den pedagogiska dokumentationen 

möjliggör även för föräldrarna att kunna ta del av barnens utveckling på ett mer konkret sätt 

eftersom den visar vad det är barnen lär sig i den specifika situationen.  

 

2.2.3 Möjligheter med pedagogisk dokumentation 

2.2.3.1 Synliggöra både barnens och pedagogernas förhållningssätt och lärprocesser 

Palmer (2011) anser att pedagogiska dokumentationer gör det möjligt för förskolepersonal att 

kunna gå tillbaka, undersöka och analysera en situation ur flera olika perspektiv, alltså 

fördjupa sig i det som skett. Det kan i sin tur synliggöra en mängd olika sätt att förstå barnens 
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tankar och handlingar. Dokumentationerna kan fungera som ett utmärkt verktyg för 

pedagogerna när det gäller att få en förståelse för hur barnen utforskar, inhämtar kunskap och 

tänker. 

Med hjälp av dokumentationerna klarlägger Lindgren och Sparrman (2003) att barnens egna 

uppfattningar om en situation eller aktivitet kan synliggöras, vilket betyder att pedagogerna 

måste försöka tolka barnens agerande utifrån barnets perspektiv. Det gör det möjligt för både 

barn och pedagoger att reflektera över hur de uppträder och påverkas i olika lägen i förskolan. 

Lenz Taguchi (2013) hävdar att reflektionerna som uppstår kring dokumentationerna visar hur 

pedagogerna tänker om barn, dess utveckling och lärande. 

 

Åsén och Vallberg Roth (2012) uppger att reflektionssamtalen kan lyfta fram de tankar och 

den kompetens som finns i personalgruppen. Den pedagogiska dokumentationen kan 

användas för att synliggöra pedagogernas förhållningssätt, upptäcka vad som sker i vardagen 

och hur arbetslaget arbetar. Genom att fotografera, filma osv. kan pedagogen följa både 

barnens och sin egen läroprocess. Vidare enligt Åsén och Vallberg Roth är 

dokumentationerna en förutsättning för att viktiga diskussioner kan uppstå mellan 

pedagogerna i arbetslaget. Dokumentationerna blir på så sätt ett verktyg till den pedagogiska 

praktiken och personalen har därmed möjlighet att fördjupa sin förståelse för barnen och dess 

förhållande till världen. 

 

2.2.4 Svårigheter med pedagogisk dokumentation 

2.2.4.1 Tiden 

Tiden kan upplevas som ett hinder för att hinna med och genomföra pedagogiska 

dokumentationer i förskolan uppger Wehner Godée (2000). För att de ska bli möjliga måste 

personalen göra en prioritering och välja att lägga vissa saker åt sidan för att istället ge 

utrymme till det nödvändiga dokumenterandet. Det gäller att förändra verksamheten och 

komma på ett fungerande arbetssätt som möjliggör att pedagogiska dokumentationer kan få en 

större del i förskolan. Wehner Godée menar att de inte behöver färdigställas på en gång utan 

det räcker med att ta en del i taget. Vidare måste personalen därför ta till vara på de små 

tillfällena som ges i vardagen och utnyttja tiden rätt. Arbetssättet kan upplevas som mycket 

krävande av vissa pedagoger eftersom människor har olika svårt att tillämpa nya strategier. 

Enligt Palmer (2011) blir pedagoger aldrig färdigutrustade, de måste vara flexibla och öppna 

för nya tillvägagångssätt. Det handlar alltså om ett ständigt pågående utvecklingsarbete för 

pedagogerna också.   

2.2.4.2 Vad som ska dokumenteras och hur materialet ska användas 

Palmer (2011) klargör trots att personalen fått fortbildning i pedagogisk dokumentation är det 

ändå vanligt förekommande att förskollärare fokuserar på fel saker i en lärandesituation. De 

dokumenterar ofta barnens utveckling istället för att uppfatta det utforskande och lärande som 

faktiskt sker i situationen.  

 

I Alnerviks avhandling (2013) har det uppdagats att förskolepersonal har svårt att veta vad 

som är av värde att dokumentera för att det ska ha en pedagogisk mening. Wehner Godée 

(2012) anför att det inte finns något förbestämt tillvägagångssätt för pedagogiska 

dokumentationer. Hennes personliga erfarenhet är att dokumentationerna till en början bör 

genomföras i de vardagliga situationerna som väcker en nyfikenhet hos pedagogen. 

Pedagogen får sedan göra en kartläggning över vad barnen använder för material och vad de 

leker i de olika rummen. Ta utgångspunkt i vad som intresserar barnen och vad som kan 

utforskas och undersökas i ett ytterligare steg.  
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Enligt Wehner Godée (2000) är det viktigt att lärare övar på att använda pedagogisk 

dokumentation med hjälp av olika medier. Det kan vara en svårighet att lära sig att tillämpa de 

tekniska verktygen så som dator, kamera, videokamera osv. Det tar tid att lära sig hur och vad 

som ska fotograferas och även att följa en process genom en videoinspelning. I början av 

processen kan pedagogerna ha mycket material att utgå från och kan därför vara svårt att 

upptäcka och urskilja vad som är av vikt att använda i en pedagogisk dokumentation.  Vidare 

hävdar Wehner Godée att pedagogerna måste uppfatta när ett utforskande och lärande sker i 

vardagen och fånga och dokumentera de situationerna med hjälp av en kamera eller med 

penna och papper. Det kan vara problematiskt att i skrift eller bild återberätta en observation 

eftersom det är pedagogens perspektiv och tolkning som lyfts i det barnen sagt och gjort. 

 

2.3 Förskollärares tolkning av begreppet reflektion i förskolan 

2.3.1 Förklaring av begreppet reflektion 

Svenska akademiens ordlista (2014) förklarar att ordet reflektera betyder att återkasta, 

återspegla; tänka och eftersinna.  Bengtsson (2007) skriver att; 

Ordet reflektion härstammar från det latinska verbet “reflectere” som betyder böja eller 

vända (“flectere”) bakåt, tillbaka eller åter (“re”). Termen infördes ursprungligen i 

optiken för att beskriva ljusets återkastande mot en blank vattenyta, en spegel eller 

liknande. Vi säger således att ljuset reflekteras i vattnet eller i spegeln (Bengtsson 2007, 

s.87). 

2.3.2 Olika uppfattningar om ordet reflektion 

Bengtsson (2007) nämner att det finns många olika tolkningar av ordet reflektion. Det märks 

bland annat hos lärare då de kan ha skilda åsikter om vad begreppet innebär. Emsheimer 

(2005) anser också att ordet inte har en entydig definition men begreppets betydelse kan 

kopplas till metareflektion, nämligen att man ställer sig utanför sig själv och funderar över 

vad man tänkt om det som man varit med om, alltså tankar om tankar. Det är skillnad på 

reflektion och vanligt tänkande eftersom den har ett bestämt syfte där målet är att skapa 

utrymme för nya strategier och därmed lämna gamla synsätt åt sidan. Vidare enligt Bengtsson 

är reflektionen ett hjälpmedel för att läraren kan se sig själv från en objektiv synvinkel och 

beroende på hur pedagogerna definierar begreppet kan det få olika följder i verksamheten. 

Han klarlägger det genom förklaringen; 

Bestämningen av vad reflektion anses vara är aldrig konsekvenslös. Oberoende av om 

bestämningen sker explicit eller implicit anger den reflektionens användningsmöjligheter 

i läraryrke och utbildning. Alla eventuella egenheter, överdrifter m.m som kan finnas i 

reflektionsbegreppet får konsekvenser för dess tilltänka användning. Det är därför 

nödvändigt att bedöma de konsekvenser reflektionen kan få (Bengtsson, 2007, s.85). 

2.3.3 Reflektera självständigt eller tillsammans med någon 

Bengtsson (2007) påtalar att reflektion kan innefatta ett ensamarbete men kan även ske 

tillsammans med någon eller några. För lärarens ändamål innehåller det både en 

självreflekterande, alltså att människan upptäcker sig själv som person, och en tänkande 

reflektion. Det betyder att någon händelse görs till föremål för en fundering eller vidare 

eftertanke för att läraren ska få en bättre och djupare förståelse av företeelsen. Vidare nämner 

Bengtsson att självreflektion till viss del kan vara begränsad eftersom det bara är personens 

egna funderingar och tankemönster som synliggörs. Begränsningen minskar dock inte dess 

relevans eftersom det också är ett betydelsefullt och användbart kunskapsinstrument för 
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pedagogen och verksamheten. Med dess hjälp möjliggör det för läraren att få mer kunskap om 

sig själv och sin professionella yrkesroll.  

2.3.4 Dialogens betydelse för reflektion 

Bengtsson framhäver att självreflektion inte är det enda möjliga tillvägagångssättet när det 

gäller att synliggöra sig själv eller verksamheten, utan dialog med kollegorna är också att 

föredra. För att ett reflektionssamtal ska vara givande för alla inblandade behövs ett gott och 

öppet klimat i arbetslaget där pedagogerna visar respekt för varandras åsikter och synsätt. Det 

är viktigt att tänka på att det inte finns några uppfattningar som är rätt eller fel. Wehner Godée 

(2012) förklarar att pedagogerna måste vara öppna och lyhörda för varandra när de diskuterar 

och analyserar till exempel dokumentationer i verksamheten. Genom dialog kan pedagogerna 

dela med sig av sina idéer, diskutera problemställningar och eventuellt komma fram till 

gemensamma lösningar. Wehner Godée hävdar att reflektion handlar om att inse värdet av 

och ta tillvara på varandras olika perspektiv och synpunkter samt vara motiverad till att göra 

en förändring. Kvaliteten på samtalen är beroende av viljan till att sätta sig in i varandras 

perspektiv vilket Öhman (2006) förtydligar genom att säga ”För att kunna föra ett samtal 

kring egna upplevelser av samspel fordras att klimatet i gruppen är öppet och accepterande, så 

att man kan känna sig trygg nog att uttrycka sina upplevelser” (Öhman 2006, s. 123). 

 

Wiklund (2013) uppger för att människor ska utveckla en god reflektionsförmåga krävs det att 

vi redan som små fått möjligheter till att träna på att diskutera och analysera. Barnen måste 

vara delaktiga i både lek och samtal i verksamheten för att utveckla den förmågan. Det är 

pedagogernas uppgift att utmana barnen i deras reflektionsförmåga. Personalen måste därför 

skapa tillfällen där barnen kan träna på sådana situationer och en förutsättning till att kunna 

öva reflektionsförmågan måste både vuxna och barn våga prova nya metoder och aktiviteter i 

verksamheten.  

 

2.4  Reflektionens betydelse och användning i verksamheten 

För att utveckla något till det bättre menar Emsheimer (2005) att pedagogerna måste klarlägga 

vad som är i behov av en förändring i verksamheten. Det kan ske genom reflektion och en 

förutsättning är att samtalet måste grunda sig i en situation som rör förskolan. Elfström (2013) 

uppger att en bra strategi för berikande reflektionssamtal är att dagligen skriva ned 

överraskande händelser i vardagen som fått pedagogen att fundera över vad eller varför det 

blev som det blev. Anteckningarna kan sedan användas som bas i olika planeringssamtal. 

Öhman (2006) fastslår att målet med reflektion är att studera och förändra sin förståelse för 

vardagliga händelser. Det möjliggör också för att på ett bättre sätt kunna ta ett barns 

perspektiv samt att fördjupa förståelsen för pedagogernas egna föreställningar och 

förhållningssätt. Hon tydliggör att; 

 

Samtalet kretsar just kring tankar om kvaliteterna i det samspel som återberättas. 

Det riktar den berättande pedagogens uppmärksamhet på hennes egna reaktioner, 

attityder, känslor, handlingar och förhållningssätt i samspelet. Men också barnets 

reaktioner, handlingar, attityder och känslor - så som man kan uttolka dem ur 

berättelsen - står i fokus. Därför kan reflektionssamtalet bidra till att göra 

pedagogen mer medveten både om sitt sätt att samspela med barnen och hur hon 

kan närma sig barnets perspektiv (Öhman 2006, s.119). 

 

Öhman (2006) skriver att i reflektionssamtalet är det möjligt att synliggöra tankar. För att 

undvika att fastna i gamla vanor eller i samma vanliga tankemönster kan reflektionen skapa 
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möjligheter till att få nya idéer och insikter. Det leder pedagogerna till en utveckling inom 

dess egen yrkesprofession. Det handlar helt enkelt om att ständigt stanna upp och tänka efter. 

 

Utvärderingar kan enligt Åsén och Vallberg Roth (2012) vara ännu ett redskap för att öka 

kunskapen om verksamheten. Det kan bidra till att verksamhetens kvalitet förbättras genom 

att pedagogerna uppmärksammar vad i verksamheten som är i behov av en förändring eller 

utveckling. ”Genom att granska och värdera sin verksamhet på ett mer systematiskt sätt kan 

man lättare få syn på den egna verksamhetens styrkor och svagheter, vad som fungerar bra 

och vad som behöver förbättras” (Åsén och Vallberg, Roth, 2012, s.48). Vidare nämner Åsén 

och Vallberg Roth att utvärderingana kan öka barnens inflytande i förskolan eftersom barnens 

upplevelser och åsikter ska belysas i utvärderingarna. Det kan också gynna pedagogerna 

eftersom reflektionerna kan ge dem kunskap om hur de förhåller sig till saker och ting i 

verksamheten, och kan därmed öka sin kunskap och kompetens inom sin yrkesroll.  

 

2.4.1 Tiden kan vara en svårighet för reflektion 

Enligt Wiklund (2013) är det inte alltid lätt att ta sig tid för reflektion. Det handlar mycket om 

pedagogens inställning och värdering av dess betydelse i förskolan. Den egna prioriteringen i 

verksamheten avgör hur flitigt reflektionen används och hur mycket tid som kan ägnas åt 

arbetet. Lenz Taguchi (2013) nämner för att samtalen ska vara berikande måste alla 

inblandade ha en god inställning och ambition till att reflektera kring dokumentationer och 

andra ting.  

 

Att vilja och kunna reflektera över något kräver ett visst förhållningssätt och det 

kräver framför allt att man är öppen för en kommunikation med dokumentationen, 

med andra – vuxna och barn – men även med den konkreta materiella 

pedagogiska miljön som vi arbetar med och i (Lenz Taguchi, 2013, s.14). 

3. Teoretisk utgångspunkt 

 

Då syftet med vårt examensarbete är att undersöka hur förskollärare tänker kring pedagogisk 

dokumentation och reflektion i förskolan har vi valt att utgå från Lev Vygotskij och John 

Deweys teorier. Båda anför att interaktion med andra människor är av stor betydelse för 

barnens utveckling och lärande.  

3.1 Samspel 

Svensson (2009) skriver att det var Lev Vygotskij som introducerade den sociokulturella 

utvecklingsteorin. Smidt (2010) beskriver att Vygotskij inriktade sig på att studera 

människans sociala erfarenheter och kulturella redskap. Sociala erfarenheter är till exempel 

vad som gör att en människas uppmärksamhet riktas mot en annan person, vad som skapar 

beteendet eller berömmer, undersöker, kontrollerar, härmar eller hur vardagslivet ser ut. 

Kulturella redskap handlar främst om språket, att människan kan tänka och reflektera över 

sina värderingar, tankar, normer och vanor, exempelvis med hjälp av musik, film, böcker, 

konst osv. Dysthe (2001a) framställer att hur människor samarbetar och använder dessa 

verktyg är ett fokus i Vygotskijs teorier.  

Enligt Dysthe (2001a) är mediering eller förmedling ett begrepp av Vygotskij som behandlas 

inom det sociokulturella perspektivet och innebär att en hjälp i läroprocessen kan bestå av 

både människor och materiella ting. ”Kombinationen av personer och redskap skapar helt nya 

och utökade kognitiva och praktiska potentialer” (Dysthe, 2001a, s. 45). Redskapen förmedlar 
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lärande i olika former och i detta sammanhang kan redskap förklaras som de mentala och 

praktiska hjälpmedlen som finns till förfogande för beteendet och till förståelsen för 

omgivningen. För att undersöka hur en individ tillägnar sig kunskap är det enligt Dysthe och 

Igland (2001b) viktigt att ta reda på hur personen använder det kulturella redskapet i sitt 

tänkande och handlande. Dysthe (2001a) menar vidare att de kulturella redskapen kan hjälpa 

till att vidareutveckla betydelsen i texter eller egna tankar. I det sociokulturella perspektivet är 

språket det mest betydelsefulla medierade redskapet för människan.  

 

Strandberg (2006) beskriver att teorin kännetecknas av det sociala, att det är genom barnets 

erfarenheter och samspel med andra människor som en utveckling och ett lärande kan ske. 

Vidare beskriver han att Vygotskij påpekar att social kompetens är grunden till allt lärande. 

Inom ramen för social kompetens ingår alla olika slag av mänskliga interaktioner. Vygotskij 

(1999) hävdar att människans intellekt utvecklas redan vid tidig ålder. Små barn som ännu 

inte har utvecklat det verbala språket har ett inre språk och det går att jämföra med ett så 

kallat tänkande. Strandberg (2006) framställer att stoffet för ett tänkande eller det inre 

samtalet bildas när människor pratar och samspelar med varandra. Det är genom tal och 

tänkande som barnen skapar kulturella redskap så som språkliga verktyg vilket betyder att 

barnen bygger upp ett register av tankar som sedan kan utvecklas.  

 

Dialogen är av stor betydelse för barnens utveckling uppger Vygotskij (1995). Strandberg 

(2006) trycker på att det är viktigt att alla människor, vuxna som barn, får vara delaktiga i 

samtalen och känna att de kan bidra med något men också kunna påverka det som sker. Säljö 

(2014) förtydligar det genom att uppge att ”I ett sociokulturellt perspektiv är kommunikation 

och språkanvändning helt centrala och utgör länken mellan barnet och omgivningen”(Säljö, 

2014, s. 67). Dysthe (2001a) klargör för att ett lärande ska bli möjligt måste det finnas en 

balans mellan det individuella och det sociala eftersom ett lärande inte bara handlar om 

barnets tankar utan närmiljön har också en påverkan för utvecklingen.  

 

Dewey (2004) beskrivs som den reflekterande pedagogiskens viktigaste filosof.  Dysthe och 

Igland (2001b) hävdar att både Dewey och Vygotskij delar uppfattning om att skolans 

pedagogik ska utgå från mer aktiva grunder, barnen, pedagogerna och miljön ska vara aktiva. 

Centrala områden hos dem båda är att handling och arbete ska stå i fokus och verksamheten 

ska utgå från barnens intressen.  

 

Människor utvecklas genom ett samspel med sin omgivning uttalar Dewey (2004). Han 

myntade uttrycken learning by doing och intelligent action och sammanfattningsvis innebär 

det att individen ständigt arbetar för att utvecklas, det är även av betydelse att människan 

reflekterar över sina handlingar. Lärarens ämnesmässiga och pedagogiska färdigheter spelar 

stor roll för barnens möjligheter till utveckling. ”Det är ingen fri och kravlös utbildning 

Dewey förespråkar utan en utbildning där individens intresse och aktivitet är utgångspunkten 

för ett målinriktat arbete där lärarna aktivt stimulerar, breddar och fördjupar elevens 

utveckling” (Dewey, 2004, s. 17).  

 

3.2 Den närmaste utvecklingszonen 
Vygotskijs viktigaste inslag till förskolans pedagogiska verksamhet är enligt Smidt (2010) den 

närmaste utvecklingszonen (zone of proximal development). Den innebär en uppfattning om 

vad barnet har för potential till utveckling. Potentialen handlar om förmågan att kunna lära sig 

mer om något med hjälp av en person som är mer kompetent inom området, vilket kan vara en 

vuxen eller ett annat barn. Det hävdar också Gruber (2011) genom att skriva ”Vygotskij 
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assumed that interactions with adults and peers in the zone of proximal development help 

children to move to a higher level of functioning” (Gruber, 2011, s. 97). Vidare framställer 

Smidt (2010) att den mer kompetenta personens uppgift är att hjälpa barnet att gå från den 

nuvarande prestationen till att uppnå den tänkbara nivån av kunskap. Säljö (2014) fastställer 

att själva utvecklingszonen är sträckan mellan vad en person kan åstadkomma på egen hand 

och vad individen kan göra med hjälp och stöd av en mer sakkunnig person inom området för 

att driva den lärandes utveckling framåt. 

 

 
Figur 1: Den närmaste utvecklingszonen (Säljö, 2014, s. 122). 

 

Enligt Smidt (2010) bör pedagogen ta reda på vilka erfarenheter barnen har sedan tidigare, 

uppmärksamma vad de gör, vad de säger och samtala med dem för att kunna utmana barnen 

till dess framtida kompetens. Reflektionen som kan uppstå tillsammans med barnen kan 

hjälpa pedagogen att få syn på barnens egna teorier och tankesätt.  

4. Metod 

 

I detta avsnitt diskuterar vi hur vi gått tillväga för att kunna besvara syftet samt vad vi tagit 

hänsyn till i denna studie.  

4.1 Kvalitativ metod 

Enligt Ryen (2004) handlar kvalitativ forskning om att studera människor på deras eget 

område. Dalen (2007) tydliggör att ”Den kvalitativa intervjun är speciellt väl lämpad för att ge 

insikt om informantens egna erfarenheter, tankar och känslor” (Dalen, 2007, s. 9). I vårt fall 

kunde vi med fördel använda oss av kvalitativa intervjuer i vår studie eftersom vi ville ta reda 

på förskollärarnas tankar, åsikter, kunskaper och rutiner om pedagogisk dokumentation och 

reflektion i förskolan. Kvale (1997) framför att kvalitativa forskningsintervjuer handlar om att 

kunna ta den intervjuades perspektiv och förklara innebörden av människors upplevelser, som 

i vårt fall handlade om att kunna förmedla vad som sagts i ett resultat. Trost (2010) å sin sida 

talar om att kvalitativa intervjuer bland annat kännetecknas av att man ställer enkla frågor 

som ger innehållsrika svar. Han anför också att intervjuaren gärna vill se mönster eller 

beteendemönster av ett valt område som man kan finna i intervjusvaren. Den intervjuade 

presenterar inte ett givet mönster utan det blir en undersökande kategori vilket vi gjorde i vår 

studie genom egen empirinsamling. Vi fann stöd i val av metod i Dalens (2007) resonemang;  

 

I vårt fall måste intervjupersonens uttalanden och berättelser om aktuella 

händelser och upplevelser tolkas av forskaren. Tolkningen bygger i första hand på 

informanternas direkta uttalanden, men den utvecklas vidare i en dialog mellan 

forskaren och det empiriska materialet (Dalen, 2007, s.13).   
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4.2 Validitet eller reliabilitet 
Validitet inom kvalitativ forskning innebär enligt Patel och Davidsson (2003) att 

forskaren studerar rätt saker i förhållande till studiens syfte. I vårt fall handlade det om att vi 

studenter hela tiden var tvungna att gå tillbaka och bekräfta att det faktiskt var våra fyra 

forskningsfrågor som undersöktes och diskuterades med de intervjuade. Vidare hävdar Patel 

och Davidsson att forskaren ska kunna upptäcka egenheter och särdrag i informantens 

resonemang som sedan måste tolkas och förstås av forskarna, vilket i sin tur kräver att 

forskarna kan få fram informantens ståndpunkter i text. Trost (2010) trycker på att det är 

informantens uppfattning som ska belysas och inte intervjuarens personliga omdömen. ”Vid 

kvalitativa intervjuer strävar man vanligen efter att just komma åt, att få veta, vad den 

intervjuade menar med eller hur han eller hon uppfattar ett ord eller en företeelse” (Trost, 

2010, s. 133). Enligt Patel och Davidsson ska varje kvalitativ studie innehålla en noga 

genomtänkt beskrivning av forskningsprocessen eftersom läsaren ska kunna följa forskarnas 

alla val i genomförandet.  

 

Med begreppet reliabilitet eller tillförlitlighet beskriver Patel och Davidsson (2003) att 

forskaren i en kvalitativ studie inte eftersträvar att få samma svar från informanterna. 

Reliabiliteten handlar mer om att se till informantens stundande erfarenheter och även till 

situationen när den aktuella intervjun genomförs. Trost (2010) klargör att reliabilitet används 

mestadels i kvantitativa studier när forskaren avser att mäta något. Patel och Davidsson 

poängterar däremot att i kvalitativa studier går validitet och reliabilitet ihop med varandra, 

och när det gäller kvalitativa studier belyser därför forskaren i första hand studiens validitet. 

 

4.3 Semistrukturerade intervjuer 

Enligt Denscombe (2009) innebär semistrukturerade intervjuer att intervjuaren använder en 

del färdiga och öppna frågor. Vi har tillämpat denna metod för att kunna undersöka 

förskollärarnas egna tolkningar, tankar och erfarenheter av pedagogisk dokumentation och 

reflektion i förskolan. Vi har med fördel använt oss av färdiga öppna frågor (se bilaga 1) som 

enligt Hägg och Kuoppa (2007) ofta kännetecknar frågeställningar som börjar med frågeorden 

vad och hur. Anledningen till varför vi valde att använda färdiga frågor var för att underlätta 

intervjun och för att kunna hålla en viss struktur på genomförandet. Det uppstod även 

varierande följdfrågor beroende på informantens kommentarer. Denscombe (2009) anger att 

det krävs att intervjuaren är flexibel för att kunna använda semistrukturerade intervjuer vid en 

undersökning. Vidare uppger Denscombe att den vanligaste typen av semistrukturerade 

intervjuer är personliga intervjuer. Vilket innebär att vi har mött informanterna öga mot öga 

och informationen kom från en källa, den intervjuade. Varför vi inte valde gruppintervjuer var 

för att Trost (2010) framför att intervjupersonerna kan påverka varandras svar. 

 

4.4 Urval 

Krag Jacobsen (1993) anger att intervjuer inom samma område med flera olika personer ger 

ett tillräckligt stort material för att kunna dra övergripande slutsatser. Trost (2010) hävdar att i 

de flesta fall vill man vid kvalitativa studier få en så stor variation som möjligt. Därför valde 

vi att intervjua tio utbildade förskollärare i varierande ålder som även tagit examen vid olika 

år. De utvalda intervjupersonerna kom från tre olika kommuner.  Detta på grund av att kunna 

undersöka hur förskollärare tänkte kring pedagogisk dokumentation och om de hade olika 

åsikter om begreppet reflektion och dess betydelse för verksamheten.  
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4.5 Datainsamling 

Vi har sökt upp förskollärare för att fråga om de vill ställa upp på en intervju genom att 

personligen tagit kontakt med dem via mail eller telefon. Vi har även lämnat ett följebrev till 

de deltagande förskollärarna (se bilaga 2).  

 

Vi har använt en iPad för att kunna spela in vad som blev sagt under intervjuerna. Varför vi 

valde att använda oss av ljudinspelning stärks av Denscombe (2009) som yttrar att det är ett 

bra hjälpmedel för att dokumentera det som sägs under intervjun. Detta medförde också att vi 

studenter kunde gå tillbaka och lyssna ordagrant på det som den intervjuade hade framställt. 

Vid intervjuerna utgick vi från några färdigformulerade frågeställningar men följdfrågorna 

kunde se olika ut beroende på vilket svar vi fick. Intervjufrågorna var formulerade efter syftet 

och forskningsfrågorna till denna studie. Varje intervjutillfälle har tagit mellan 15-35 minuter. 

  

4.6 Genomförande av intervjuer 

Vi började med att genomföra några intervjuer i varsin kommun för att vi trodde det skulle 

effektivisera arbetet med empiriinsamlingen till vår studie. Inför intervjuerna i den tredje 

kommunen följdes vi åt vid genomförandet av samtalen med förskollärarna. Johansson och 

Svedner (2010) påpekar att det kan vara svårt att ha ett öppet och närvarande förhållningssätt 

mot informanten under intervjun. Intervjuaren kan fastna i sina egna tankar och fundera över 

vilka följdfrågor som ska ställas istället för att lyssna på informantens svar. Trost (2010) anför 

om två personer fungerar bra ihop kan det vara ett bra tillvägagångssätt att hjälpas åt vid 

intervjuerna.  

 

Intervjuerna har ägt rum både i den aktuella förskolan men även hemma hos informanten 

själv. Inför varje intervju har deltagarna tillfrågats om samtalet får spelas in. Vi informerade 

att det inspelade underlaget bara kommer höras och användas av oss studenter. Vi har utgått 

från det Johansson och Svedner (2010) förklarar; 

 

När man genomför kvalitativa intervjuer bör man helst spela in dessa på band. Be 

därför den intervjuade om tillstånd och försäkra samtidigt att inga andra än de som 

är involverade som forskare kommer att lyssna på banden och att de kommer att 

förstöras efter det att intervjun är bearbetad och resultaten redovisade (Johansson 

och Svedner, 2010, s.32.) 

 

Under varje intervju har vi antecknat för att Ryen (2004) skriver att om tekniken strular är det 

en fördel att föra anteckningar under samtalet. Detta för att försäkra sig om att intervjuaren 

har fått ett underlag om inspelningen misslyckats. Vidare påpekar hon genom att föra 

anteckningar visar intervjuaren ett intresse för vad informanten berättar vilket kan resultera i 

en mer avslappnad atmosfär. Johansson och Svedner (2010) anför att intervjuaren måste klara 

av tystnad för att informanten ska få möjlighet till att utveckla sitt svar om så behövs. Att föra 

anteckningar kan gagna både intervjuaren och informanten eftersom det blir en naturlig paus. 

Dalen (2007) menar att ”För forskaren är kanske frågan mycket väl förberedd och grundad på 

läsning av teori och diskussioner. För informanten kan det vara första gången han eller hon 

ger sig tid till att tänka över vad han eller hon tycker om det ämne som presenteras” (Dalen, 

2007, s. 39).  

 

Vi har inlett intervjuerna med att fråga förskollärarna om deras ålder och vilket år de tog sin 

förskollärarexamen. De uppmanades även att berätta om hur deras arbetslag såg ut. 

Denscombe (2010) hävdar att det är av stor vikt att den första frågan är en ”lätt” fråga vilket 
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ger informanten möjlighet att acklimatisera sig. Vidare hävdar Denscombe att intervjun ska 

avslutas på ett genomtänkt sätt av intervjuaren. Informanten ska ha fått möjlighet att få 

utrymme till att berätta eventuella tankar och föra resonemang som dykt upp i efterhand. Det 

är även viktigt att tacka informanten för dess delaktighet.  

 

4.7 Databearbetning och avgränsning  

Examensarbetet har utformats efter våra fyra frågeställningar. Vi har gjort en jämförelse 

mellan förskollärarnas tankar och erfarenheter kring pedagogisk dokumentation och reflektion 

i förskolan. Undersökningen har avgränsats genom att vi har lyft det som är relevant för 

studiens syfte. Transkriberingen av de inspelade intervjuerna har vi inte hjälpts åt med utan vi 

har sammanställt fem intervjuer var. Därefter har vi komprimerat vår empiri genom att plocka 

bort bland annat upprepningar och avvikande utlåtanden som inte går i enighet med studiens 

syfte. Utifrån informanternas utsagor har vi valt att använda det material som vi själva ansåg 

vara väsentligt för vårt syfte, frågeställningar, teoretiska perspektiv och litteratur. Kvale 

(1997) menar att den vanligaste typen av intervjuanalys är att använda ad hoc metoden vilket 

innebär att den inte är en standardmetod utan som forskare kan man växla mellan olika 

tekniker. I vårt fall har metoden möjliggjort för oss att urskilja likheter och skillnader i 

informanternas svar. Det komprimerade materialet har vi skrivit ut på papper för att 

tillsammans läsa igenom empirin flera gånger. Därefter har vi gjort kvantifieringar där vi 

räknat hur många av informanterna som nämnt företeelser som innefattat utlåtanden inom 

samma område. Utifrån dessa företeelser har vi sedan kunnat strukturera empirin utefter olika 

teman.    

 

4.8 Forskningsetiska principer 

I vår undersökning har vi tagit hänsyn till de etiska aspekterna. Enligt Vetenskapsrådets 

(2012) forskningsetiska principer finns det fyra allmänna krav som ska finnas med när en 

forskning ska genomföras. Det första kravet är informationskravet som innebär att vi 

informerat de utvalda personerna om studiens syfte. Det andra kravet är samtyckeskravet som 

betyder att vi berättat att medverkandet i intervjun är frivilligt. Vi har informerat 

intervjupersonerna om det tredje kravet som är konfidentialitetskravet. Det innebär att det inte 

är möjligt att identifiera vem som deltagit i studien utan medverkandet är anonymt. Det fjärde 

och sista kravet är nyttjandekravet som går ut på att det insamlade materialet bara är till för 

examensarbetets ändamål.     

 

Eftersom det är frivilligt att delta i en kvalitativ intervju uppmärksammar Johansson och 

Svedner (2010) deltagarna att de får avbryta sin medverkan när de vill utan negativa 

konsekvenser. För att skydda informanterna från identifiering har vi följt Kvales (1997) råd 

om att benämna deltagarna med falska namn vid redovisningen av intervjuerna.  

 

4.9 Metoddiskussion  

Vårt syfte med denna studie var att undersöka hur förskollärare tänker kring pedagogisk 

dokumentation och reflektion i förskolan. Vi valde att använda oss av en kvalitativ 

forskningsmetod eftersom Ryen (2007) meddelar att det är ett bra tillvägagångssätt när 

forskarna vill fördjupa sig i informanternas arbetsområde. Med en kvantitativ metod är det 

svårt att komma åt de intervjuades tankar och erfarenheter uppger Dalen (2009). Vi valde 

därför att inte tillämpa den metoden eftersom vår studie skulle utgå från informanternas 

erfarenheter, uppfattningar och tankar kring det valda ämnet.    
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Vi har genomfört semistrukturerade intervjuer vilket Denscombe (2009) kännetecknar som en 

del öppna och färdiga frågeställningar. Våra följdfrågor kunde däremot variera beroende på 

vad vi fick för svar. Vi har försökt hålla ett neutralt förhållningssätt under alla intervjuer för 

Trost (2010) gör oss uppmärksam på att det är informantens åsikter som ska tydliggöras. Det 

är alltså viktigt att vi som ställer frågorna inte påverkar de intervjuade förskollärarnas svar 

och detta hade vi i åtanke under intervjuernas genomförande.  

 

Det har gått bra att få tag på tio personer som frivilligt ville ställa upp på en intervju. Vi valde 

med avsikt att intervjua förskollärare från tre olika kommuner. Detta på grund av att vi har 

erfarenheter av att arbetet med pedagogisk dokumentation och reflektion ser olika ut från 

förskola till förskola. Vår tanke var att inte bara intervjua förskollärare i samma kommun 

eftersom vi har en vision om att en kommun kan ha erbjudit förskolepersonalen en 

fortbildning inom ämnet och därefter kan det påverka informanternas svar.  Vi ansåg att vi 

kunde få en bredare syn på pedagogernas tankar kring begreppen om vi undersökte detta i 

olika kommuner. I början genomförde vi intervjuerna på varsitt håll men upptäckte att det var 

svårt att fokusera på att ställa frågor och samtidigt anteckna och komma på objektiva 

följdfrågor då vi är oerfarna intervjuare. Vi valde därför att hjälpas åt med dessa saker vid de 

sista intervjuerna eftersom vi ansåg att vårt samarbete fungerade bra och med hänvisning till 

Trost (2010) är detta något av en förutsättning för att kunna hjälpas åt vid genomföranden av 

intervjuer. Intervjuerna har genomförts enskilt med de deltagande förskollärarna för att Trost 

uttalar att vid gruppintervjuer kan intervjupersonerna påverka varandras svar. Vi bedömde att 

det inte passade vår studie eftersom vårt syfte var att undersöka förskollärarnas personliga 

synpunkter kring ämnet. Vi har tidigare erfarenheter av att en nackdel med gruppintervjuer 

kan vara att de intervjuade inte vågar stå för sina ståndpunker bland andra och därför förblir 

tyst.   

 

Vi valde att spela in samtalen och det har varit till stor hjälp vid transkriberingarna eftersom 

vi har kunnat spola tillbaka och lyssnat på det som sagts flera gånger. Det medförde att vi 

kunde försäkra oss om att vi inte har lagt in några egna värderingar i resultatet. I 

intervjuanalysen valde vi att använda ad hoc metoden eftersom Kvale (1997) skriver att med 

hjälp av den kan forskaren växla mellan olika tekniker. Genom att läsa empirin flera gånger 

har vi kunnat tolka intervjuerna och sorterat upp dem i olika teman som bland annat var 

möjligheter och svårigheter med pedagogisk dokumentation och reflektion.  I och med att vi 

skrev ut det komprimerade materialet på papper möjliggjorde det för oss att få en överskådlig 

blick över hela empirin och därmed lättare kunna se dessa teman. I vårt fall var det en bra 

metod att använda för vi ansåg att vi har kunnat utläsa värdefull information i deltagarnas 

utlåtanden i förhållande till studiens syfte.  

 

Hade mer tid kunnat spenderas hade även observationer vid reflektionstillfällen i förskolan 

varit passande. Detta för att få en bättre inblick i hur pedagogisk dokumentation kan användas 

och även hur reflektion kan komma till uttryck i förskolan.  
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5. Resultat 

 

I detta avsnitt redovisas resultat från våra kvalitativa intervjuer. Intervjuerna är genomförda 

med tio förskollärare från tre olika kommuner. Informanterna är mellan 25-63 år gamla och 

tog sin förskollärarexamen under olika år. Här presenteras förskollärarnas tankar och 

erfarenheter kring pedagogisk dokumentation och reflektion i förskolan. Det är strukturerat 

utifrån våra fyra forskningsfrågor som är: 

 

 Vad anser förskollärare att pedagogisk dokumentation har för betydelse i 

verksamheten? 

 Hur kan förskollärare tolka begreppet reflektion i förskolan? 

 Vad anser förskollärare att reflektion har för betydelse i verksamheten? 

 Vilka erfarenheter har förskollärare kring reflektion i förskolan? 

 

Namn År Yrke och examensår Antal år i yrket 

Ylva 25 Förskollärare, 2014 ca 6 mån 

Britt 29 Förskollärare, 2011 3 år 

Astrid 37 Förskollärare, 2010 4 år 

Petra 42 Förskollärare, 2013 1 år 

Stina 43 Förskollärare, 1992 12 år 

Åsa 48 Förskollärare, 1989 15 år 

Alice 51 Förskollärare, 1982 22 år 

Viktoria 54 Förskollärare, 1983 21 år 

Klara 56 Förskollärare, 1989 15 år 

Frida 63 Förskollärare, 1982 22 år 

 

5.1 Pedagogiska dokumentationens betydelse i verksamheten 

5.1.1 Förskollärares uppfattning om pedagogisk dokumentation i förskolan  

Samtliga förskollärare anser att syftet med pedagogisk dokumentation är att se barnens 

utveckling och lärande. Alice menar att syftet är att kunna titta tillbaka på olika situationer 

vilket kan gynna både pedagogerna och barnen i verksamheten. Alla tio deltagare tydliggör att 

det finns en skillnad mellan dokumentation och pedagogisk dokumentation. Frida och Ylva 

hävdar att en pedagogisk dokumentation är en process. 

 
Ne men just det här med att man säger att man dokumenterar. Det är ju bara att man tar 

kort och sätter upp på väggen och dokumenterar och bara tittar på, man säger ju inte så 

mycket. Men när man lägger till det här pedagogisk dokumentation, då blir det ju för att 

det ska vara en fortsättning.  – Frida.   

 

Frida anger att målet är att synliggöra barnens lärande och därmed kan pedagogerna utmana 

barnen ytterligare. Enligt Stina är syftet att kunna se barnens behov och vad de behöver 

utveckla. Alice däremot nämner att pedagogisk dokumentation är till för ens egen skull, att 

pedagogerna kan titta tillbaka på olika situationer utifrån andra synvinklar och perspektiv. En 

förskollärare nämner; 
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Ja i grund och botten är det att när man gör en pedagogisk dokumentation, då vill man ju 

se ett lärande. Att den dokumentationen jag gör på ett barn då vill jag ju se ett lärande hos 

just det barnet. Att det leder vidare till något nytt, alltså att det blir en utveckling. – Åsa. 

 

Sammanfattningsvis visar ovanstående svar att nio förskollärare uppger att syftet med 

pedagogisk dokumentation är att upptäcka barnens utveckling och lärande.  En deltagare är 

ensam om att se syftet som ett tillfälle för barn och pedagoger att kunna gå tillbaka och titta 

på något som har hänt. Alla förskollärare har en synpunkt om att det finns en skillnad mellan 

dokumentation och pedagogisk dokumentation och två av dem klargör att den pedagogiska 

dokumentationen är en process. Förskollärarna ser fler möjligheter med pedagogisk 

dokumentation. De menar att det är ett tillfälle för barnen att vara delaktiga i sitt lärande 

genom reflektioner tillsammans med andra barn och pedagoger. De pedagogiska 

dokumentationerna kan enligt förskollärarna vara att synliggöra pedagogernas förhållningssätt 

men det möjliggör även för att upptäcka vad som sker i hela verksamheten. Det kan också 

fungera som underlag vid förskolans kvalitetsarbete och vid föräldrasamtal.   

 

5.1.2 Möjligheter med pedagogisk dokumentation 

När det talas om att barnen ska vara delaktiga i dokumentationerna genom reflektioner med 

pedagoger och andra barn är alla tio förskollärare eniga. Astrid anför att hon kan göra en 

tolkning av det barnet gör medan barnet själv kanske har tänkt på något annat vis. Det är 

därför bra att barnen själva får berätta vad de gjort. Ylva berättar att pedagogiska 

dokumentationer kan genomföras med hjälp av bilder, text och barnintervjuer. Hon tycker att 

intervjuer är speciellt bra eftersom hon får en bättre inblick i hur barnen tänker. Frida är 

däremot av åsikten att fotografier och filminspelningar är det bästa tillvägagångssättet för att 

belysa barnens lärande i den pedagogiska processen. De filmar inte bara barnen utan även de 

själva för att synliggöra pedagogernas egna förhållningssätt och ledarskap.  

 
Hur vi själva är när vi jobbar med barnen, att vi även får se oss själva, hur vi är och hur vi 

ställer frågor. Hur vi bemöter och hur vi bekräftar. – Frida. 

 

Ylva har märkt att barnens eget lärande synliggörs för barnen när dokumentationer sätts upp 

på väggen. Barnen kan stå och diskutera mellan varandra och de kan även samtala med 

pedagogerna om vad de har gjort och vad som har hänt.   

 

Alla delar i verksamheten kan synliggöras med hjälp av pedagogiska dokumentationer vilket 

Stina och Astrid beskriver. Pedagogerna kan upptäcka vad som fungerar bra respektive 

mindre bra i verksamheten. När de är medvetna om var eller vad de är i behov av att utveckla 

kan de därefter göra en förändring som förhoppningsvis leder till en förbättring. Petra framför 

att personalen kan se barnens intressen men även upptäcka om det bland annat finns 

utanförskap i barngruppen. Ylva har ett intryck av att det handlar om att kunna synliggöra vad 

pedagogerna gör, vad barnen gör och hur arbetslaget arbetar. Alice ser det som ett tillfälle att 

kunna uppmärksamma varje barn. Med det klargör hon att det möjliggör för pedagogerna att 

enskilt kunna sätta sig ned och samtala med barnet en stund.  

 

Pedagogiska dokumentationer kan vara till hjälp vid olika ändamål i förskolan. Frida uppger 

att det är ett bra underlag för kommande reflektionsmöten och Viktoria ser det som ett bra 

arbetssätt för att kunna skriva förskolans kvalitetsarbete.  

 
Pedagogisk dokumentation blir länken i kvalitetsarbetet, så att när jag har gjort mina 

dokumentationer då är det lika med kvalitetsarbete. Att det inte ska behöva vara att man 

gör ett arbete här och sedan ska man sätta sig och göra kvalitetsarbetet. Utan det ska vara 
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samma sak, att man känner sig så trygg i det arbetssättet att det är det som är vår kvalitet. 

Att det syns där. – Viktoria. 

 

Alice, Frida, Stina och Åsa berättar att pedagogiska dokumentationer är ett bra underlag vid 

föräldrasamtal. Åsa uttrycker särskilt att det är möjligt att visa föräldrarna att deras barn inte 

bara leker utan att de faktiskt utvecklas och lär sig saker i förskolan. Det kan också bekräfta 

för både personalen och föräldrarna att barnens vistelse i förskolan är meningsfull och rolig. 

 

5.1.3 Svårigheter med pedagogisk dokumentation  
Klara, Petra och Viktoria framför att de inte arbetar med pedagogisk dokumentation just nu. 

Varför de inte kommit igång beror på olika saker som till exempel att Klaras förskola är 

nystartad, Petras arbetslag har just börjat med en dokumentationsgrupp och Viktorias förskola 

har för tillfället svårigheter med organisationen.   

Alla tio förskollärare upplever att det finns vissa svårigheter med pedagogiska 

dokumentationer. Det kan vara svårigheter som till exempel tid, genomförandet med de 

mindre barnen, hur de pedagogiska dokumentationerna ska genomföras samt veta hur 

tekniken fungerar. När det gäller tid upplever sex av informanterna att det är särskilt svårt att 

få till den tiden. Stina uttrycker;  

Man vill så mycket men man hinner inte. Ibland kan man ha en massa lappar nedstoppade 

någonstans, som man har skrivit och lagt bort för att komma ihåg till nästa gång. Men det 

är just det här med tiden som är svår att få till. – Stina.  

 

Ylva tänker att en pedagogisk dokumentation är en process som kräver tid men det gäller att 

använda tiden rätt, vilket Åsa och Viktoria också framför. Det handlar om att prioritera och då 

måste pedagogerna göra en förändring och kanske välja bort andra saker som exempelvis 

rutiner eller i förväg bestämda händelser för att hinna med de pedagogiska 

dokumentationerna. 

 
Vi har en timme egen planering. Att ha en sådan tid är ju en förutsättning att hinna med 

och göra en pedagogisk planering. Men ibland blir det inte ens av att man kan ta sig den 

timmen planering. Man ska väl egentligen inte skylla på tiden, men... Det är så jag 

upplever det i alla fall. – Britt.  

 

Pedagogiska dokumentationer ska genomföras med alla barn i förskolan men Klara upplever 

att det kan vara en svårighet med de allra minsta barnen. Hon hävdar att de inte kan prata på 

det sätt som de äldre barnen kan vilket försvårar reflektionsdelen i arbetet. Viktoria och Ylva 

menar vidare att det är en utmaning för pedagogerna att kunna skapa ett arbetssätt för 

pedagogisk dokumentation som är användbart med de minsta barnen. Britt har en inställning 

att trots att de mindre barnen inte talar tror hon att även de reflekterar när de får se bilder på 

sig själva och andra, men de kan inte uttrycka det på samma verbala sätt som de äldre barnen. 

Hon tycker däremot det kan vara svårt att se alla barn i förskolan. Hon har erfarenheter av att 

det oftast är de barn som hörs och syns mest som blir dokumenterade.  

 

Förskollärarna har olika erfarenheter kring hur arbetet ska gå till. Britt tycker det kan vara 

svårt att veta hur man får till en pedagogisk dokumentation. Hon saknar en mall som 

personalen kan utgå från som visar hur de kan gå tillväga för att lyckas. Hon upplever även att 

det kan vara svårt att ta vara på de vardagliga händelserna och situationerna som sker i 

verksamheten. Frida och Astrid trycker på att det kan vara svårt att veta vad som är av värde 

att fotografera i barnens görande.  
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En annan svårighet kan vara att pedagogerna tänker olika kring vad som ska dokumenteras. 

Astrid, Frida och Petra nämner att personalgruppen kan ha olika kunskaper och utbildning 

kring ämnet och därför är det viktigt att diskutera begreppet pedagogisk dokumentation i 

arbetslaget. Genom diskussionen kan pedagogerna komma fram till ett gemensamt och 

fungerande arbetssätt.  

Petra upplever att det känns svårt att genomföra pedagogiska dokumentationer eftersom de 

inte har startat upp något projekt med barnen ännu. Det betyder att pedagogerna inte arbetar 

utifrån ett speciellt tema tillsammans med barnen. Hon uttrycker att det saknas ett ämne som 

fungerar som en motor som ska driva arbetet och dokumentationerna framåt. Fridas förskola 

arbetar också med projekt och påpekar att det tar tid att inse att dokumentationerna inte 

behöver vara stora. Det räcker gott och väl med små vardagliga saker vilket Viktoria och 

Alice håller med om.  

Enligt Alice och Britt är det viktigt att inte samla på sig en massa dokumentationer som inte 

får något pedagogiskt syfte. Det kan finnas en risk att dokumentationerna stannar som 

dokumentationer ifall pedagogerna inte tar de vidare och analyserar tillsammans med barnen. 

De klargör att det kan bli problem för barnen att minnas vad de har gjort ifall pedagogerna 

väntar för länge med att reflektera med dem.  

Frida berättar att de har kommit på ett fungerande arbetssätt som gör att de pedagogiska 

dokumentationerna sker per automatik. Personalgruppen har en plan över vem som gör vad, 

var och en i arbetslaget har sin personliga uppgift vid aktiviteter med barnen. De har bland 

annat bestämt vem som fotar, antecknar eller filmar olika situationer i förskolan. På Fridas 

förskola jobbar alla avdelningar med samma projekt där de utgår från en gemensam sagobok. 

Pedagogerna har till viss del bestämt hur projektet ska gå till eftersom de utgår från 

läroplanens mål. De har bestämt vilket ämne som ska gälla, till exempel drama, dans eller 

skapande i ateljén. Däremot är det barnen som bestämmer innehållet och styr åt vilket håll 

projektet tar inom dessa områden. Genom personalens dokumentationer kan de titta tillbaka 

på vad som hände i en situation, vad barnen gjorde, vad de tyckte och hur pedagogerna ska ta 

barnens intressen vidare. Detta medför att personalen inte behöver planera hur nästa aktivitet 

ska gå till utan pedagogernas uppgift är att bistå barnen med det material som behövs för att 

möjliggöra att barnens intressen tillgodoses och främjar dess utveckling. Barnen får sedan 

själva bestämma hur de väljer att arbeta med materialet och pedagogen som har i uppgift att 

fotografera, anteckna eller filma aktiviteten dokumenterar barnens görande. Det möjliggör för 

att än en gång titta tillbaka på vad som hände i situationen för att sedan gå vidare med 

projektets utformning utifrån barnens intressen. Frida anför att det inte bara är pedagogerna 

som deltar i reflektionerna kring dokumentationerna utan före och efter projektstunderna 

reflekterar de alltid tillsammans med barnen. Hon nämner att de svårigheter som kan dyka 

upp är när ordinarie personal är borta. Alla anställda har sin personliga uppgift och det kan 

därför vara svårt att veta vem som tar på sig den frånvarande pedagogens ansvarsområde 

under tiden denne är borta.     

När det gäller tekniken uttrycker Astrid att en svårighet kan vara att personalen ligger på olika 

kunskapsnivåer. Hon upplever att några av hennes arbetskamrater har svårt att hantera 

datorerna och är inte heller villiga att lära sig vilket försvårar arbetet för att kunna genomföra 

och slutföra dokumentationerna. Vissa behöver hjälp med att till exempel lägga in bilder i 

datorn vilket kräver att en pedagog måste ta sig tid till att hjälpa sin kollega.   
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5.2 Förskollärares tolkning av begreppet reflektion i förskolan 

Reflektion är ett stort begrepp enligt Astrid. Det är ett tillfälle där man diskuterar någonting 

som har hänt hävdar Ylva och Frida. Viktoria menar att det är en tillbakablick på det barn och 

pedagoger har sett och gjort. Alice och Åsa tolkar begreppet som en eftertanke medan Klara 

och Stina uppfattar att reflektion handlar om att två eller flera personer pratar om en specifik 

händelse. Det fungerar som ett bollplank vilket ger pedagogerna möjlighet att ta del av 

varandras perspektiv av en situation. Spontant kopplar Klara ordet till förskolan och ställer sig 

frågan: När ska pedagogerna ha tid för det? 

 

När förskollärarna ombeds att fundera kring begreppet reflektion i förskolan tänker hälften att 

barnen ska vara delaktiga i samtalen. Frida framställer att barnen blir medvetna om sitt eget 

lärande och pedagogerna kan få syn på hur de kan gå vidare så att verksamheten utvecklas. 

Enligt Astrid och Alice handlar det om att tänka efter hur det gick och hur de kan gå vidare. 

Tanken Britt fick var att det sker diskussioner mellan barn och pedagoger. Hon föreställer sig 

att det är en dialog. 

 
Genom diskussion med andra är väl reflektion? Det kräver att man är mer än en. – Britt. 

 

Ylva å andra sidan tänker att reflektion handlar om lärprocesser och analyser. Det kan 

förekomma på egen hand, med andra pedagoger och tillsammans med barnen. Alice berättar 

att hon kopplar begreppet till ett indiskt ordspråk som hon tycker stämmer bra överens med 

förskolan. Genom reflektion lär sig pedagoger något varje dag, inte bara om sig själva utan 

också om barnen.  

 
Om du säger samma sak på fredag som du sa på onsdag, då har du inte lärt dig någonting 

om torsdagen. – Alice.  

 

5.3 Reflektionens betydelse i verksamheten 

Alla tio förskollärare anser att reflektion har en oerhört stor betydelse för verksamheten. De 

tydliggör att syftet är att förskolan kan utvecklas till det bättre. I reflektionen synliggörs allt 

som har med förskolan att göra, barnen, pedagogerna och miljön. Astrid och Klara uttrycker 

att tack vare reflektionen kan de som pedagoger lära sig nya saker och utvecklas vidare i sin 

yrkesroll. Både barn och vuxna ska få möjlighet att bli utmanade i verksamheten för att 

arbetet i förskolan ska bli meningsfullt för alla inblandade. Vidare menar de att det kan vara 

till hjälp för att uppmärksamma hur miljön ser ut och pedagogerna och barnen kan förändra 

den efter de förutsättningar som finns.  

 
Man kan fundera över hur miljön ser ut. Är det någonting där man kan ändra på? Även 

om det inte finns pengar så kanske det går ändå. Vad inbjuder det här till? – Klara. 

 

Åsa påpekar att genom reflektion kan arbetslaget komma på nya metoder eller förhållningssätt 

som går att använda i barngruppen. Det gör det möjligt för pedagogerna att upptäcka var de är 

i behov av en förändring och tillsammans komma på en lösning till olika problemområden. 

Stina och Viktoria uppfattar att syftet är att kunna uppnå en bättre kvalitet i förskolan. Stina 

har ett intryck av att reflektionen sammanfattar en förskollärares vardag och utifrån dem kan 

pedagogerna planera verksamheten. Genom det kan arbetslaget uppmärksamma vad barnen 

har för behov och vad de är intresserade av samt kunna utmana barnen utifrån deras enskilda 

förutsättningar. 
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Viktoria, Petra och Åsa tycker det är viktigt att alla i personalen både barnskötare och 

förskollärare är delaktiga i reflektionsmöten. Utförs det inte gemensamma samtal bedömer 

Petra att det kan bli en sämre sammanhållning i arbetslaget. Med hjälp av reflektionen kan 

hela arbetslaget bli medvetna om vad de vill uppnå och jobba mot ett gemensamt mål. Åsa 

trycker på att det är viktigt att alla mår bra i förskolan och därför behövs en fungerande 

verksamhet. Alice och Astrid belyser att reflektionen är som mest viktig i stressade 

situationer. Ibland måste personalen stanna upp och fundera kring varför dessa tillfällen är 

påfrestande. Det är viktigt för att undvika att personalen inte ger upp eller rent utav blir 

utbränd.  

 
Men alltså reflektionerna man gör är otroligt viktiga för att kunna vara en bra pedagog 

överhuvudtaget. – Astrid.  

 

Syftet med reflektion är alltså enligt förskollärarna att kunna upptäcka och synliggöra vad 

verksamheten och pedagogerna behöver utveckla för att uppnå en bättre kvalitet i förskolan. 

Det kan även synliggöra vad barnen behöver utmanas med för att komma vidare i sitt lärande. 

Informanterna uppger att det kan förverkligas genom att alla i förskolans verksamhet är 

delaktiga i samtalen. Förskollärarna ser liknande möjligheter med reflektion som med 

pedagogisk dokumentation. Personalen kan upptäcka barnens intressen och tre förskollärare 

talar om att reflektionen kan möjliggöra för pedagogerna att arbeta mot gemensamma mål. De 

kan också vara till hjälp när förskolans utvärderingar ska skrivas och de kan även användas 

som underlag vid föräldrasamtal.    

5.3.1 Möjligheter med reflektion   

När det gäller att upptäcka barnens intressen menar Frida att reflektionen kan hjälpa 

pedagogerna att få syn på vad barnen tycker är roligt. Genom att pedagogerna reflekterar 

kring vad barnen visar intresse för kan de göra vistelsen i förskolan mer meningsfull för 

barnen. Med hjälp av reflektionen framför Stina att hon är en mer närvarande pedagog, hon är 

mer lyhörd för vad barnen säger och försöker arbeta utefter deras önskemål så gott det går.  

 

Alice och Åsa uttrycker att arbetslaget kan diskutera synpunkter kring förskolans verksamhet. 

Pedagogerna kan lyfta problemområden men även situationer och rutiner som fungerar bra. 

Petra beskriver vidare att arbetslaget stärks när de reflekterar kring till exempel barnsyn, 

kunskapssyn och ledarskap. De tre delar uppfattning om att arbetslaget tillsammans kan testa 

sig fram och komma överens om ett gemensamt arbetssätt som fungerar för just dem. Viktoria 

ser många möjligheter med reflektion främst för att förskolans läroplan har strävansmål. Det 

betyder att pedagogerna själva kan avgöra vad de bedömer är viktigt och mindre viktigt, och 

kan utforma verksamheten efter det.  

 

Stina och Viktoria hävdar att pedagogerna kan använda det som kommit fram i diskussionerna 

när det är dags för utvärderingar av verksamheten. Ylva, Stina, Åsa och Britt har även 

uppmärksammat att reflektionerna är ett underlag och ett bra stöd för föräldrasamtal. Stina 

tycker det är viktigt att alla barn blir sedda i förskolan och att hon kan delge det till 

föräldrarna vid till exempel utvecklingssamtal. 

 
Att man ska reflektera omkring det att alla barn är olika, och om man har olika behov och 

svårigheter. Då är det ju upp till mig att se, vad är det jag ska hjälpa det här barnet med? – 

Stina. 
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5.3.2 Svårighet med reflektion  

Förskollärarna upplever att det finns en svårighet med reflektion. Deras erfarenheter är att 

tiden inte räcker till för allt som en förskollärare förväntas göra. Klara har ett intryck av att 

mycket av tiden går åt till olika slags möten. Hon berättar att deras förskola är nystartad och 

därför behandlar reflektionsmötena mer praktiska och organisatoriska saker än pedagogiska 

samtal. Viktoria kan ibland uppleva att avdelningen har för många barn vid vissa tillfällen 

vilket fler av förskollärarna också uttrycker och det leder till att annat prioriteras. Stina anför 

att stress är en påverkande faktor som kan hindra personalen från att hitta tid till gemensam 

reflektion.  

 

Åsa däremot är av annan åsikt att reflektionen är det som måste prioriteras. Ibland får annat 

sättas åt sidan en liten stund. Frida är den enda som upplever att reflektion inte innefattar 

några svårigheter eftersom hennes förskola har diskuterat fram ett fungerande arbetssätt. 

 

5.4  Förskollärares erfarenheter kring reflektion i verksamheten   

Alla tio informanter har olika erfarenheter av reflektion i förskolan. Hälften av deltagarna 

meddelar att de varannan vecka har reflektionsmöten i arbetslaget. Fridas avdelning träffas en 

gång var tredje vecka för att samtala om verksamheten, utöver det kan spontana möten ske. 

De reflekterar också tillsammans med andra avdelningar vilket Klara och Britt även framför. 

Britt upplever å andra sidan att just de mötena inte är lika viktiga för deras arbete. Hon tänker 

att den tiden skulle kunna användas till att utveckla sin egen avdelning ytterligare.  

 
Jag känner att sitta från varje avdelning är jättebra men den timmen skulle vara värdefull 

också att få till, egentligen till avdelningen. Man lever ju i sin avdelning. – Britt. 

 

Åsa och Stina träffas en gång i veckan i deras vardera arbetslag. På Åsas arbetsplats sitter inte 

personalen avskilt från barnen utan reflektionsmötet sker inne på avdelningen. De sysselsätter 

barngruppen med något speciellt som ofta brukar vara en film. Personalen får då möjlighet att 

sitta allihop och reflektera tillsammans även om det ibland kan bli lite oroligt i barngruppen. 

Viktoria och Ylva reflekterar väldigt mycket själv men också med någon kollega eller 

spontant med personalgruppen. De har inga schemalagda möten men de önskar att arbetet 

kring reflektion kan vara mer strukturerat och att de kan införa bestämda tider för samtal i 

arbetslaget. 

 

Reflektionstillfällen behöver inte alltid genomföras på planerade tider uttalar Stina, Ylva och 

Alice. Det kan äga rum när det passar, till exempel i fikarummet eller utomhus. Alice berättar 

att hos dem reflekterar personalen för det mesta utomhus på grund av att förskolan bara består 

av en avdelning med tre pedagoger. Två stycken ur personalen kan inte gå iväg för ett 

gemensamt möte för då blir en person ensam kvar med hela barngruppen vilket kan bli ett 

stort ansvar för den ensamma pedagogen.  

 

Frida nämner att pedagogerna inte bara reflekterar med varandra utan de tycker det är viktigt 

att ta med barnen i samtalen också. De utgår ofta från dokumentationer som genomförts. Det 

kan vara fotografier, filminspelningar och ibland bara anteckningar. De analyserar vad som 

har hänt och vad de har sett. Frida och Klara har erfarenheter från att pedagogerna filmar sig 

själva för att upptäcka deras egna förhållningssätt i olika situationer. Filmerna kan vara ett av 

underlagen som används i reflektionsmötena med arbetslaget. Motiveringen till varför de 

filmar sig själva är för att utvecklas i sin egen profession.  
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I dagsläget utgår Klaras avdelning inte från något speciellt underlag när de reflekterar. De 

pratar mest om hur de ska gå vidare med det som pågår i verksamheten just nu. På Alice 

förskola kan de använda datorn i barngruppen när de gör dokumentationerna. Det arbetssättet 

kan möjliggöra för pedagogerna att lyfta barnens tankar och reflektioner kring vad som har 

hänt. Viktoria uttrycker en önskan om att kunna reflektera mer direkt med barnen efter dem 

gjort en aktivitet för att ta vara på barnens tankegångar. På Petras och Astrids förskolor 

arbetar de med olika reflektionsgrupper. Grupperna ansvarar för utveckling inom ett specifikt 

område där bland annat en grupp tar hand om dokumentationsarbetet i verksamheten. Petras 

erfarenheter kring pedagogiska dokumentationer är att de arbetat i projekt. Hon nämner att 

barnen fick vara med och påverka vad de skulle arbeta med i förskolan och även vara 

delaktiga i reflektionerna för att driva projektet framåt.  

 

Åsas arbetslag har en gemensam bok som ligger tillgänglig för personalen på avdelningen. 

Där kan de skriva ned sina iakttagelser och funderingar som rör saker som uppstått under 

dagen. Boken är sedan grunden till reflektionsmötet som arbetslaget har i slutet på veckan. 

Stina är väldigt mån om att barnen mår bra i förskolan. Personligen reflekterar hon väldigt 

mycket på egen hand. Hon tänker att det kan hjälpa till att upptäcka barngruppens och det 

enskilda barnets behov och förutsättningar.  
 

Ibland kan det hända att barnen kommer fram och sliter i en och man säger att de måste 

vänta. Och sen bara oj! Han ville kanske något jätteviktigt och det kan ju vara på liv och 

död för ett barn. Och så har jag sagt att nu måste du vänta, och så glömmer man bort det. 

Det där är ju litegrann en förskollärares dilemma att man är stressad och hinner inte med 

allting hela tiden. Därför är det ganska bra att man sätter sig ner, skriver ner lite och 

utvärderar dagen. – Stina.  
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6. Analys 

 

I följande avsnitt analyserar vi vårt resultat i förhållande till relevant litteratur och tidigare 

forskning som behandlar våra aktuella forskningsfrågor. Vi analyserar vad förskollärare anser 

att pedagogisk dokumentation har för betydelse i verksamheten, hur förskollärare kan tolka 

begreppet reflektion i förskolan, vad förskollärare anser att reflektion har för betydelse i 

verksamheten samt vilka erfarenheter förskollärare har kring reflektion i förskolan. Vi 

hänvisar även till våra teoretiska utgångspunkter som är samspel och den närmaste 

utvecklingszonen som kommer från Lev Vygotskij och John Deweys teorier.  

6.1 Pedagogiska dokumentationers betydelse i verksamheten 
Förskollärarna i vår undersökning har en liktydig uppfattning om vad pedagogisk 

dokumentation innebär. Det är främst till för att synliggöra barnens utveckling och lärande. 

Förskollärarna berättar att genom de pedagogiska dokumentationerna kan personalen belysa 

vad barnen kan och det hjälper pedagogerna att se barnens behov och vad de behöver 

stimuleras samt utmanas vidare i. Bownes et al. (2010) studie visade att pedagogiska 

dokumentationer kan hjälpa förskolepersonalen att upptäcka var barnet för närvarande 

befinner sig i sitt lärande och genom nya tillvägagångssätt kan barnet utmanas vidare i sin 

utveckling. Det överensstämmer med det förskollärarna förespråkar och går även i enighet 

med Vygotskijs närmaste utvecklingszon. Barnet kan komma ett steg längre i sin utveckling 

genom ett samspel med en mer kompetent individ inom ämnet, som i detta fall är den 

observerande pedagogen (se exempelvis Smidt, 2010; och Gruber, 2011). 

Wehner Godée (2000) påpekar att många pedagoger i förskolan tror att pedagogiska 

dokumentationer bara handlar om att sätta upp fotografier vilket i detta fall inte stämmer med 

vår studies resultat. I intervjuerna framkom det att alla tio deltagare ser en skillnad mellan 

dokumentation och pedagogisk dokumentation. Förskollärarnas tolkning är att en 

dokumentation kan vara fotografier som sätts upp på väggen medan en pedagogisk 

dokumentation är en process som ska leda till något nytt, att det sker en utveckling kring 

någonting. Förskollärarna har liknande uppfattning som Lenz Taguchi (2013) som uppger att 

en dokumentation bara visar en sida av en händelse. Dokumentationen blir inte pedagogisk 

förrän den får en mening för det kommande arbetet. 

 

Vygotskij (1995) förespråkar dialogens värde för barnens utveckling och Strandberg (2006) 

trycker på att samspelet har stor betydelse och det är därför viktigt att barnen får vara 

delaktiga i samtalen. Strandberg betonar även vikten av att barnen får möjlighet att vara med 

och påverka sin vardag. De flesta intervjuade förskollärarna förklarar för att deras tolkningar 

av en händelse ska bli så korrekt som möjligt och gå i enighet med barnens upplevelser är det 

av stor vikt att barnen får komma till tals. Utifrån Vygotskijs teori om den närmaste 

utvecklingszonen är det pedagogens ansvar enligt Smidt (2010) att uppmärksamma vad 

barnen gör och därefter ge barnen utrymme att delta i samtalen. Det kan leda till att barnen 

utmanas vidare i sin utveckling och reflektionen kan dessutom fungera som ett hjälpmedel för 

pedagogen att synliggöra barnens teorier och tankesätt. 

 

Klara uttrycker däremot att det finns en svårighet med att genomföra reflektioner kring 

pedagogiska dokumentationer med alla barn eftersom de minsta barnen inte utvecklat ett 

talande språk. Britt är av annan åsikt och tänker att dessa barn kan reflektera men att de 

uttrycker sig med andra metoder än det verbala språket. Hon har i likhet med Vygotskij 

(1999) en tanke om att de små barnen som inte har ett utvecklat verbalt språk ändå kan föra 

inre samtal i form av ett tänkande. Britt berättar att det kan förverkligas när pedagogerna visar 
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bilder för de små barnen och Strandberg (2006) anför att utgångspunkten för ett tänkande är 

beroende av samspel med andra vilket en sådan situation framställer. 

Majoriteten av förskollärarna är av synpunkten att pedagogisk dokumentation är ett bra 

verktyg. Det kan synliggöra alla möjliga perspektiv och synvinklar på olika situationer som 

kan uppstå i förskolans verksamhet (jmf Bowne et al. (2010). Genom gemensamma 

diskussioner får pedagogerna fler perspektiv utifrån att de som individer är olika och kan 

lägga märke till och förstå saker på olika sätt. Samtidigt är det av vikt för pedagogerna att 

förstå, förändra och utveckla verksamheten tillsammans och med hjälp av barnen (jmf Lenz 

Taguchi (2013) och Åsén och Vallberg Roth (2012). De förskollärare som anser att alla, både 

barn och vuxna, ska vara delaktiga i reflektionen kring dokumentationerna uppfyller målen 

som Skolverket (2010) har. Det står att barnen ska få möjlighet att vara delaktiga i sitt lärande 

och ha inflytande i verksamheten, vilket erfordrar att barnens ståndpunkter tas tillvara.  

Bowne et al. (2010) framför också att pedagogiska dokumentationer kan på ett konkret sätt 

upplysa föräldrarna om vad barnet förnimmer i verksamheten. Fyra av informanterna nämner 

att de har erfarenheter av att det är ett bra stöd vid föräldrasamtal. Pedagogerna kan då visa 

och bekräfta för föräldrarna att barnets vistelse i förskolan är betydelsefull. De tycker att 

pedagogiska dokumentationer kan ge information om att barnet har roligt samtidigt som 

barnet utvecklas och erfar nya kunskaper.  

Viktoria är den enda som uttrycker att pedagogiska dokumentationer går hand i hand med 

förskolans kvalitetsarbete och det visar den utveckling och det lärande som finns i 

verksamheten. Enligt Skolverket (2010) handlar kvalitetsarbetet om att utveckla bättre 

arbetsprocesser och kunna undersöka och upptäcka var verksamheten är i behov av en 

förändring för att barnen ska få möjlighet att utvecklas i sitt lärande.  

Förskollärarna framställer att fotografier, filminspelningar, text och barnintervjuer kan 

användas för att hjälpa dem att belysa barnens lärande samt att det kan synliggöra 

pedagogernas förhållningssätt och ledarskap. Smidt (2010) beskriver att i Vygotskijs teori 

benämns medierna som en del av människans kulturella redskap. Dysthe (2001a) uttrycker att 

det är när det sociala och det kulturella samspelar som en utveckling kan bli möjlig, vilket 

Vygotskij kallar mediering, som i detta fall blir när förskolläraren filmar en social situation. 

Kameran samspelar med omgivningen och det kan därmed skapas nya kognitiva och praktiska 

förmågor vilket kan gynna förskollärarens utveckling i sin yrkesprofession. Enligt Skolverket 

(2013) måste pedagogerna ideligen kritiskt granska vilka värderingar och förhållningssätt som 

råder i verksamheten. Frida uttalar att filminspelningar är att rekommendera och av erfarenhet 

vet hon att verktyget kan synliggöra pedagogernas förhållningssätt. Palmer (2011) konstaterar 

för att pedagoger ska få en förståelse för hur de agerar och bemöter barnen i olika situationer 

är det nödvändigt att granska sig själv för att kunna förbättras och utvecklas i sin yrkesroll. 

Astrid uttrycker att en svårighet med pedagogisk dokumentation kan vara att lära sig att 

använda tekniken. Hon upplever att personalgruppen ligger på olika kunskapsnivåer när det 

gäller att tillämpa datorerna och dessvärre är vissa inte heller villiga att lära sig använda dem. 

Wehner Godée (2000) diskuterar samma problematik att det kan vara svårt för pedagoger att 

lära sig den tekniska utrustningen. Vidare är det av stor vikt att personalen övar på 

användandet så pedagogiska dokumentationer kan bli genomförbara. 

Petra uttrycker att deras personalgrupp har speciellt svårt för att komma igång med det 

pedagogiska dokumentationsarbetet eftersom arbetslaget inte startat upp något temaarbete 

med barnen ännu. Britt tycker det är svårt med genomförandet då det inte finns någon mall att 

utgå från. Dewey (2004) påpekar att bra lärare ska ha ämnesmässiga och pedagogiska 
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färdigheter. Pedagogerna saknar dessa kvalifikationer som Dewey uttrycker att kunna utgå 

från barnens intressen och aktiviteter för att sedan utvidga och fördjupa barnets utveckling. 

Wehner Godeé (2000)  hävdar också att det inte finns någon förbestämd mall att utgå från vid 

pedagogiska dokumentationer. För att komma igång med arbetet handlar det mer om att 

upptäcka och ta vara på det barnen visar intresse för i vardagliga situationer.  

Frida, Viktoria och Alice förklarar särskilt att pedagogiska dokumentationer inte alltid 

behöver vara stora projekt utan det går lika bra med små vardagliga händelser. De tre 

förskollärarnas syn på situationen går ihop med det Dysthe och Igland (2001b) beskriver om 

att Vygotskij och Dewey påvisar att verksamheten ska utgå från barnens intressen. 

Pedagogerna måste ständigt vara aktiva och samspela med omgivningen för att en utveckling 

och ett lärande ska kunna ske.  

 

Frida berättar att de har kommit på ett fungerande arbetssätt som gör att de pedagogiska 

dokumentationerna sker per automatik men flertalet av förskollärarna upplever att tiden kan 

vara en svårighet.  Tre informanter poängterar däremot hur viktigt det är att ta sig tid för 

genomförandet. De nämner att det är en process som innehåller olika delar och pedagogerna 

måste ta ett beslut om vad som är mest aktuellt i verksamheten och prioritera därefter. Det 

tankesättet styrks av Wehner Godée (2000) som fastslår för att väsentliga pedagogiska 

dokumentationer ska bli möjliga måste personalen vara villig att göra förändringar i 

verksamheten om så behövs. 

 

6.2 Förskollärarnas tolkning av begreppet reflektion 

Förskollärarna tolkar reflektion på ungefär samma sätt. De förklarar begreppet som bland 

annat en tillbakablick, eftertanke eller bollplank. Bengtsson (2007) förklarar att det finns 

skilda synpunkter om reflektion och Emsheimer (2005) tydliggör att ordet inte har en entydig 

definition vilket också tydligt framgår i informanternas föreställning kring begreppet. Alla 

förskollärare är överens om begreppets huvudsakliga betydelse att det handlar om att fundera 

kring något som har hänt. Däremot anser Britt att reflektion alltid sker genom en dialog 

medan Ylva och Viktoria är av åsikten och får stöd i det Bengtsson hävdar att det kan ske på 

egen hand men också tillsammans med någon annan.  

 

 

6.3 Reflektionens betydelse i verksamheten och förskollärarnas 

erfarenheter kring reflektion i förskolan 
Reflektion har stor betydelse för verksamheten och alla tio deltagare upplever att pedagogisk 

dokumentation och reflektion hör ihop med varandra. De förskollärare som värdesätter samtal 

tillsammans med barnen delar mening med Smidt (2010) som har en uppfattning om att i 

Vygotskijs närmaste utvecklingszon kan analyserande diskussioner uppstå. Genom dem kan 

pedagogerna synliggöra barnens tankemönster vilket alla informanter anser är en del i den 

pedagogiska dokumentationsprocessen. Barnen ska vara delaktiga i de samtal och 

diskussioner som uppstår när pedagogiska dokumentationer analyseras. Barnen kan också bli 

medvetna om sitt eget lärande genom att de får möjlighet att delta i reflektionssamtal som kan 

ske mellan både vuxna och barn. Detta förhållningssätt går i enighet med Skolverket (2010) 

som skriver att barnen redan vid tidig ålder ska få tillfällen att träna på att reflektera och bör 

därför delta i pedagogiska samtal som uppstår i verksamheten.  

 

Tillsammans ser förskollärarna många möjligheter med reflektion. Det kan synliggöra allt 

som har med förskolan att göra som till exempel upptäcka barnens behov och intressen. Det 
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kan även vara till hjälp för att uppmärksamma verksamhetens förbättringsområden. Dewey 

(2004) förespråkar att människor utvecklas genom ett samspel med sin omgivning. Stina och 

Astrid lyfter att reflektionerna kan handla om det som fungerar bra respektive mindre bra i 

verksamheten. Dysthe (2001a) påpekar att balansen mellan det individuella och det sociala 

främjar lärande eftersom omgivningen också spelar en stor roll för utvecklingen.  

 

Förskollärarna reflekterar för att få syn på var de är i behov av en förändring. Det kan 

möjliggöra för pedagogerna att uppmärksamma nya tillvägagångssätt för att gå mot en 

utveckling vilket Dewey (2004) beskriver i begreppen learning by doing och intelligent 

action. De innefattar att individen arbetar för att utvecklas och reflekterar över sina 

handlingar. Förskollärarna berättar att de reflekterar för att utvecklas och de är medvetna om 

att omgivningen har betydelse för barnens chans till utveckling men även att deras handlingar 

har en påverkan. Öhman (2006) nämner att reflektion är till för att pedagoger ska kunna 

fördjupa sig i vardagliga händelser och göra en förändring där behovet finns.  

 

Wiklund (2013) uppger att det ibland kan vara problematiskt att hitta tid till reflektion i 

verksamheten vilket nästan alla förskollärare har erfarenheter av. De påpekar att tiden är svår 

att få till eftersom förskolläraryrket innefattar många olika uppgifter. Frida däremot ser inga 

svårigheter med att genomföra reflektioner i arbetslaget eftersom de har ett fungerande 

arbetssätt. Pedagogen som arbetar på den nystartade förskolan upplever däremot att de talar 

mer om praktiska och organisatoriska områden än om pedagogiska ting. De andra är av 

åsikter som till exempel att barngrupperna ibland kan vara för stora eller att stress kan vara ett 

hinder vilket gör att reflektionstiden under dessa perioder ofta blir åsidosatta.  

 

Åsa klargör å andra sidan att reflektionen är mycket viktig för verksamheten och måste därför 

prioriteras hur rörigt det än är. Hon värderar dess betydelse på samma sätt som Wiklund 

(2013) och Lenz Taguchi (2013). De delar mening om att det är pedagogerna själva som 

bestämmer hur och när reflektionen ska äga rum, att det handlar mer om pedagogernas 

inställning och prioritering än att ta för givet att tiden inte finns. Viktoria uppmärksammar oss 

om att förskolans läroplan är uppbyggd utifrån strävansmål. Enligt henne innebär det att 

pedagogerna har en frihet att själva avgöra hur de vill disponera tiden till de olika målen. Det 

har visat sig att vissa av förskollärarna prioriterar mer spontana än planerade 

reflektionstillfällen så de kan genomföras när det passar dem. 

 

Emsheimer (2005) påpekar för att en utveckling av verksamheten ska kunna ske krävs det att 

pedagogerna diskuterar och analyserar olika situationer i förskolan. Dessa samtal kan till 

exempel äga rum i olika reflektionsmöten. Viktoria och Ylvas vardera arbetslag reflekterar 

mycket självständigt eller spontant med varandra men har en önskan om att kunna 

schemalägga reflektionstiderna istället. Det är viktigt att poängtera att Bengtsson (2007) 

betonar att självreflektion inte minskar dess betydelse även om det bara är pedagogernas egna 

tankar som synliggörs. Åsa berättar att deras personalgrupp tar utgångspunkt i en gemensam 

bok där pedagogerna skrivit ned aktuella iakttagelser och upplevelser som de vill diskutera. 

Klara däremot uttalar att de inte utgår från något speciellt när de samlas för gemensamma 

diskussioner. Åsas arbetslag som ständigt noterar diskussionsbara företeelser i verksamheten 

får stöd av Elfström (2013). Hon skriver i sin avhandling att anteckningar från händelser i 

förskolans vardag kan med fördel användas vid reflektionssamtal i personalgruppen.  

 

Många av förskollärarna har erfarenheter av att även de som pedagog kan lära sig nya saker 

genom reflektion. Åsa trycker extra på att det kan bidra till att hitta nya och bättre metoder att 

tillämpa i barngruppen. Hon har samma åsikt som Emsheimer (2005) som anger att 
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reflektionen kan skapa utrymme för nya strategier och förhållningssätt samt hjälpa 

pedagogerna att komma från gamla synsätt.  

 

Deltagarna tydliggör att både pedagogiska dokumentationer och reflektionsresultaten kan vara 

till hjälp vid föräldra- och utvecklingssamtal. Enligt Stina och Viktoria kan det också 

möjliggöra för diskussioner kring verksamhetens kvalitet och utvärdering vilket går i enighet 

med Skolverket (2013). Där står det att verksamhetens kvalitet måste granskas för att 

förskolans organisation och innehåll ständigt ska gå mot en utveckling. Åsén och Vallberg 

Roth (2012) anför att diskussioner kring pedagogiska dokumentationer och utvärderingar kan 

bidra till att verksamhetens kvalitet förbättras. Om utvärderingarna genomförs på rätt sätt ökar 

det dessutom barnens inflytande i förskolan eftersom att deras åsikter uppmärksammas. De 

antyder precis som förskollärarna att utvärderingarna kan vara ett bra underlag för att visa och 

redogöra för föräldrar vad barnen gör i förskolan.    
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7. Diskussion 

Syftet med vårt examensarbete är att få kunskap om hur förskollärare tänker kring pedagogisk 

dokumentation och reflektion i förskolan. I detta kapitel presenteras diskussionen och är 

strukturerad efter våra forskningsfrågor som är vad förskollärare anser att pedagogisk 

dokumentation och reflektion har för betydelse i verksamheten, hur förskollärare kan tolka 

begreppet reflektion samt vad de har för erfarenheter kring reflektion i förskolan. Vi 

diskuterar det som framkommit i resultatet och belyser även våra egna åsikter kring frågorna. 

Slutligen lägger vi fram avslutande reflektioner och introducerar ett förslag till vidare 

forskning inom ämnet.       

7.1 Pedagogiska dokumentationens betydelse i verksamheten 
Vad anser då förskollärarna att pedagogisk dokumentation har för betydelse i verksamheten? 

Jo, genom att vi har analyserat resultatet i vår studie kunde vi se att förskollärarna har 

liknande uppfattningar om vad pedagogisk dokumentation har för mening i 

förskoleverksamheten. Det är att synliggöra alla individers perspektiv i olika situationer. 

Pedagogiska dokumentationer visar att en utveckling och ett lärande sker. Bjervås (2011) 

anser att händelser kan uppfattas olika beroende på vem som gör tolkningen och vilket 

redskap som används vid observation och dokumentation av en situation. Studiens resultat har 

gett oss insikt i hur otroligt viktigt det är att barnen får chansen att återberätta och samtala om 

deras synvinklar på olika händelser. Astrid har uppmärksammat oss om att vi som pedagoger 

kan tolka en situation på ett sätt medan barnen kanske hade en annan avsikt med sitt agerande 

än det vi trodde. Samtidigt som pedagogernas uppfattningar också är av värde för att 

synliggöra alla möjliga perspektiv i en situation. Det är insiktsfulla åsikter som våra 

informanter har uttryckt. Vår egen syn på den pedagogiska dokumentationens betydelse i 

förskolan har inte förändrats under examensarbetets gång däremot har vi fått mer kunskaper 

inom ämnet. Till en början ansåg vi att det var viktigt att pedagoger reflekterade tillsammans 

för att kunna lyfta olika perspektiv i dokumentationerna. Idag inser vi även vikten av att 

barnen också får komma till tals när det gäller att reflektera kring dokumentationerna. Vi har 

lärt oss att beroende på vem som tolkar en situation så är det denna persons perspektiv som 

belyses vilket kan medföra att något annat av värde blir uteslutet. Därför är det viktigt att både 

barn och vuxna tillsammans reflekterar kring händelser för att allas perspektiv ska synliggöras 

och det kan leda till att bästa möjliga utveckling och lärande sker.  

Under studiens genomförande har vi även upptäckt att förskollärarna har olika erfarenheter 

kring vilka svårigheter som finns med pedagogisk dokumentation. Om vi som författare ska 

tolka varför dessa svårigheter skiljer sig mellan förskollärarna tänker vi att det kan bero på 

vad pedagogerna har för kunskaper kring ämnet. Till en början funderade vi på om det har 

någon betydelse att de har tagit examen vid olika år, men utifrån resultatet kunde vi se att 

förskollärarna var eniga om innebörden med pedagogisk dokumentationen. Det handlar hela 

tiden om att barnen, pedagogerna och verksamheten ständigt ska utvecklas. Detta ledde oss in 

i tankebanor kring hur arbetslagen faktiskt arbetar med pedagogisk dokumentation. Lindgren 

och Sparrman (2003) skriver att det kan utföras med hjälp av olika medier. Förskollärarna 

tydliggjorde att de använder sig av fotografier, videoinspelningar och anteckningar vid 

genomförandet. Astrid talade om att vissa i hennes personalgrupp inte är villiga att lära sig 

hur en dator fungerar vilket försvårar arbetet med pedagogisk dokumentation. En fråga vi 

ställer oss är hur pedagogerna kan hantera en sådan situation? Ska resterande personal 

acceptera att vissa av de anställda inte utför pedagogiska dokumentationer baserat på att de 

inte vill lära sig tekniken? Enligt vår mening kan det vara av värde att den personal som kan 

hantera datorer hjälper de som har mindre kunskaper för det kan gynna arbetslaget i längden. 
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Arbetet med pedagogisk dokumentation kan bli mer effektivt om alla kan hjälpas åt. För de 

intervjuade förskollärarna är tekniken ett centralt hjälpmedel men vi funderar över hur de 

pedagoger som vägrar lära sig att använda utrustningen skulle kunna gå tillväga istället? Eller 

om den tekniska utrustningen skulle gå sönder, blir inga pedagogiska dokumentationer gjorda 

då? Finns det några alternativa tillvägagångssätt?  Vi tänker att det är lärandeprocessen som är 

det centrala i pedagogiska dokumentationer och inte själva mediet. Personligen är vi av 

åsikten att pedagogiska dokumentationer inte bara innebär konkreta bilder på barnens lärande. 

Det innefattar även observationer med penna och papper samt barnens egna alster. Så länge 

pedagogerna diskuterar och analyserar tillsammans och även låter barnen vara delaktiga i 

samtalen är pedagogiska dokumentationer möjliga utan den tekniska utrustningen.  

De flesta förskollärarna klargjorde att tiden till pedagogisk dokumentation kan vara svår att få 

till eftersom de har många uppgifter som ska utföras. Vi upplever att Frida och Viktoria har 

kommit längre i sitt tänkande kring pedagogisk dokumentation därför att de ser det som en 

tillgång och inte som en börda i deras yrkesroll. Frida framställde att deras förskola har 

kommit på ett fungerande arbetssätt vilket gör att hon inte ser några svårigheter med 

pedagogiska dokumentationer. Vi är förvånade över att det bara är en av tio förskollärare som 

har ett fungerande arbetssätt kring detta då det faktiskt är ett av förskolans uppdrag. Vi 

upplever att förskollärarna har svårt att veta hur pedagogiska dokumentationer ska 

genomföras. Om vi tittar på det Frida har uttryckt om att de har ett fungerande arbetssätt så 

behöver inte alla i personalgruppen utföra dokumentationerna samtidigt. Det räcker med att en 

åt gången ansvarar för det arbetet. Vi tycker det är bra att pedagogerna bestämmer vad var och 

en i arbetslaget ska göra och även inkluderar barnen i arbetet. Vi har en vision om att det inte 

är nödvändigt för personalen att lämna barngruppen om de aktivt arbetar med 

dokumenterandet tillsammans. Genom gemensam reflektion både före och efter en aktivitetet 

har en del i processen redan genomförts. Detta sparar tid för slutförandet av den pedagogiska 

dokumentationen. Pedagogerna har nu redan ett underlag kring vad som har hänt i situationen, 

även flera perspektiv har lyfts då både personal och barn har deltagit i 

dokumentationsprocessen tillsammans.  

Viktoria lyfte att i pedagogiska dokumentationer framkommer mycket som har med 

verksamheten att göra vilket underlättar för både kvalitetsarbetet och föräldrasamtalen. Det 

kan konkret visa vilken utveckling och lärande som sker i verksamheten. Utifrån 

förskollärarnas yttranden känner vi att de är stressade över att hinna med alla uppgifter som 

ingår i en förskollärares uppdrag. Om arbetslagen diskuterar fram ett gemensamt arbetssätt 

kring pedagogisk dokumentation kan förhoppningsvis den stressen minska eftersom det 

arbetet går ihop med andra uppgifter som till exempel kvalitetsarbetet som Viktoria nämner.  

 

7.2 Förskollärarnas tolkning av begreppet reflektion i förskolan 

Under vår utbildning har vi läst mycket om reflektion och tränat på att reflektera kring vad vi 

är bra på och vad vi måste öva mer på inför vår kommande yrkesroll. När vi hör ordet 

associerar vi det till att ständigt tänka efter och granska oss själva för att utveckla de 

färdigheter som krävs för att bli en så bra förskollärare som möjligt. Om vi tittar på hur de 

intervjuade förskollärarna tolkar reflektion framkom det att de delar uppfattning med varandra 

om begreppets betydelse. Tanken kring hur reflektioner kan gå till skiljer sig däremot markant 

mellan två förskollärare. Britt framför att det handlar om att två eller flera personer samtalar 

med varandra medan Ylva uppger att det kan göras självständigt eller tillsammans med någon. 

Vi håller med Ylva och tänker att självständig reflektion sker hela tiden. I förskolans 

verksamhet har vi erfarenheter av att det dagligen uppstår olika situationer som någon gång 

får mig som pedagog att fundera över om jag kunde gjort på något annat sätt. Reflektionerna 



31 

 

kan också kretsa kring varför barnen beter sig på ett visst sätt eller varför en kollega valde att 

göra på just det sättet.    

 

7.3 Reflektionens betydelse i verksamheten och förskollärarnas 

erfarenheter kring reflektion i förskolan   

När det rör sig om reflektionens betydelse kan vi konstatera att alla tio förskollärare är 

överens om att hela förskolans verksamhet blir synlig vilket inkluderar barnen, pedagogerna 

och miljön. När pedagogerna reflekterar tillsammans med barnen kan deras behov och 

intressen uppmärksammas. Barnens tankar synliggörs vilket även är en del i den pedagogiska 

dokumentationsprocessen. Barnen kan också bli medvetna om sitt eget lärande när de får delta 

i reflektionssamtalen. Vi är av åsikten att förskollärarna tar hänsyn till läroplanen när barnen 

får vara delaktiga i samtal och diskutera sina upplevelser och iakttagelser. Personligen ser vi 

många fördelar med reflektion och genom det kan barnen tillämpa sig många kunskaper. De 

får till exempel träna på att tänka efter vad de har gjort, sätta ord på sina känslor och tankar, 

lyssna när andra pratar, vänta på sin tur att berätta något, föra resonemang och träna på att 

argumentera. Här ser vi hur viktigt det är att vi som pedagoger hela tiden stimulerar barnens 

språkutveckling för att läroplanens strävansmål ska kunna uppfyllas. Vi tänker precis som 

Britt att även om barnen inte har utvecklat ett verbalt språk sker ett inre tänkande hos de 

barnen. Vi tror att de yngre barnen är precis lika aktiva i samtalen som de äldre men att deras 

språk sker inne i huvudet. De gör utlopp för det de tänker genom att använda sitt kroppspråk 

istället för att föra en muntlig konversation med färdigutvecklade ord. Vi tänker också att det 

är viktigt att alla barn får vara med i samtalen, yngre som äldre, för även om barnen inte själv 

talar får de höra andra prata och språket stimuleras på så vis ändå.  

Enligt Dewey och Vygotskij spelar både språket och omgivningen en stor roll för barnens 

utveckling. Förskollärarna uttryckte att barnens tankar ska synliggöras i 

dokumentationsprocessen och två av informanterna upplevde att det är svårt att göra de yngsta 

barnen delaktiga vid dessa tillfällen. Britt menade att ett bra tillvägagångssätt i sådana 

situationer är att visa barnen fotografier på dem själva. Vi har samma åsikt som Britt och har 

själv provat hennes tillvägagångssätt under praktikerna och tycker att det har fungerat bra. 

Trots att barnen inte har ett verbalt språk kan barnens kroppsspråk ge värdefull information 

till oss pedagoger. Barnen kan till exempel peka, skratta, lägga händerna för ögonen osv. 

Vilket vi tänker kan visa hur barnen har upplevt en situation och därmed är också kriteriet att 

reflektera med barnen i den pedagogiska dokumentationsprocessen uppfylld.      

Då vi talar om pedagogernas roll i reflektionen kan de upptäcka sina egna förhållningssätt i 

olika situationer. Wehner Godée (2012) påpekar att det är viktigt att pedagoger vågar granska 

sig själv och vara kritiska eftersom förskollärarens tankesätt kan påverka dess beslut och 

förhållningssätt i verksamheten. Våra egna erfarenheter säger oss att personalen lätt handlar 

utefter rutiner vilket kan leda till att pedagogerna inte reflekterar över varför de agerar som de 

gör. Undersökningen har gett oss insikt om att det är väldigt viktigt att förskolepersonalen 

vågar vara kritiska mot sig själva och andra för att det ska kunna bli en förändring. Det är 

därför viktigt att diskutera hur reflektionen ska användas i arbetslaget och att de vågar ha en 

öppen dialog. Personalen får inte ta åsikter och utlåtanden som personlig kritik utan måste se 

det som en möjlighet till att tillsammans kunna utvecklas i sin yrkesprofession. Det möjliggör 

även för pedagogerna att förstå varandras intentioner med sina handlingar i olika situationer. 

Förskollärarna i vår studie har uttryckt vikten av att alla i arbetslaget ska sträva efter att arbeta 

mot gemensamma mål. I vårt tycke krävs det att arbetslaget vågar prova nya tillvägagångssätt 

så de kan komma överens om ett gemensamt arbetssätt som alla är villiga att jobba efter. 



32 

 

Pedagogerna måste därför ha en god och fungerande kommunikation mellan varandra. 

Viktoria upplever att det är stor tolkningsfrihet i läroplanen och då menar Vallberg Roth 

(2011) att det kan vara problematiskt att tyda abstrakta mål. I sådana här situationer tycker vi 

att det är extra viktigt att personalgruppen kan diskutera fram hur de gemensamt ska arbeta för 

att sträva efter att uppnå läroplanens mål. 

Informanternas erfarenheter kring reflektion i förskolan såg olika ut. Stina och Astrid var av 

åsikten att det som fungerar bra respektive mindre bra i verksamheten kan synliggöras med 

hjälp av reflektion. Pedagogerna var medvetna om att omgivningen spelar stor roll för barnens 

möjligheter till att utvecklas. Varför förskollärarna reflekterar är bland annat för att få syn på 

var de är i behov av en förändring i verksamheten. Vi tycker det är insiktsfulla åsikter som 

våra informanter har uttryckt. Några av dem konstaterade dock att arbetslagets 

reflektionsmöten kan bli åsidosatta under vissa perioder på grund av stress. En informant 

upplevde att barngrupperna är för stora vilket gör att alla pedagoger behövs i verksamheten 

hela tiden. Det kan hindra personalgruppen från att genomföra gemensamma reflektioner. 

Personligen tänker vi att vid sådana tillfällen är det extra viktigt att faktiskt prioritera ett möte 

för att kunna ta reda på varför det är stressigt i de olika situationerna. Klarlägger inte 

pedagogerna vad det beror på kan det inte heller ske någon förändring eller förbättring i 

verksamheten. Det kräver också att pedagogerna vågar uttrycka sina känslor och berätta hur 

de upplever dessa situationer eftersom alla individer kan uppfatta saker på olika sätt. Vi tänker 

att en upplevelse kan vara stressig för en pedagog medan samma situation inte alls är lika 

påfrestande för någon annan.    

På Åsas förskola har de däremot en bok som pedagogerna kan skriva ned det de vill diskutera 

vid kommande reflektionsmöte. Vi har själv liknande erfarenheter som Åsa när det gäller att 

reflektera. Vi vet att löpande anteckningar kan underlätta för pedagogerna att minnas vad 

han/hon har uppmärksammat i verksamheten. Viktoria och Ylva uppgav att de inte har 

schemalagda reflektionstillfällen utan att de genomförs mer spontant eller självständigt när det 

passar dem. Det arbetssättet är vi skeptiska till eftersom vi tycker att gemensamma 

reflektioner är en viktig del i förskolans verksamhet men därmed säger vi inte att den 

självständiga reflektionen inte är av betydelse.  Återigen poängterar vi vikten av att faktiskt 

prioritera reflektionstiden oavsett om det är självständigt eller tillsammans med någon för att 

undvika att verksamheten stagnerar och inte går mot en utveckling. 

Föräldrasamtal är något som ska genomföras i förskolans verksamhet och samtliga tio 

informanter påpekade att reflektioner kan vara till stöd vid sådana tillfällen. En slutsats vi drar 

utifrån förskollärarnas utlåtanden är att det kan möjliggöra att hela verksamheten synliggörs 

där barnen, pedagogerna och miljön är inkluderade. Vi håller med dem om att reflektionen är 

ett värdefullt redskap när det gäller att föra föräldrasamtal. Vi tänker att dessa samtal inte bara 

behöver ske genom ett utvecklingssamtal utan det är någonting som förekommer dagligen. 

Pedagoger samtalar med föräldrarna vid till exempel lämning och hämtning. Även om 

arbetslaget inte haft ett reflektionsmöte så tror vi att pedagogerna någon gång har reflekterat 

över händelser och situationer som uppstått under dagen. Föräldrasamtalen behöver alltså inte 

alltid handla om just deras barn utan det kan också kretsa kring allt som innefattar en 

förskolas verksamhet.  

 

7.4 Avslutande reflektioner 
Studiens resultat har upplyst oss om att pedagogisk dokumentation och reflektion går ihop 

med varandra och att de även har liknande användningsområden. Den ena slutsatsen vi har 

kunnat dra från de intervjuade förskollärarnas utlåtanden är att pedagogiska dokumentationer 
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visar alla individers perspektiv samt vilken utveckling och lärande som sker i förskolans 

verksamhet. Den andra slutsatsen är att reflektionen möjliggör för att hela verksamheten 

synliggörs. Den tredje och sista slutsatsen vi dragit är att förskollärarna har olika erfarenheter 

av reflektion i förskolan.          

Vi har en föreställning om att pedagogisk dokumentation och reflektion har en stor betydelse 

för alla berörda parter i en förskolas verksamhet såsom föräldrar, barn och pedagoger. Det är 

tydligt att möjligheterna med dem är många och förskollärarna trycker på att de ska kunna 

visa för föräldrarna att barnens vistelse i förskolan är meningsfull. I vårt seende genomförs 

pedagogiska dokumentationer och reflektioner för att allas välbefinnande ska stå i fokus, men 

viktigast av allt är att tänka förskolan som barnens arbetsplats. Allt vi gör i förskolan ska vara 

för barnens skull.      

 

7.5 Förslag till fortsatt forskning 
En tanke som ofta uppkom under arbetets gång var hur barnskötare ställer sig till pedagogisk 

dokumentation och reflektion i förskolan. Eftersom vår studie enbart utgått från förskollärares 

syn på dessa områden har vi inte undersökt hur barnskötarnas tankar kan se ut. Kan det finnas 

någon märkbar skillnad mellan förskollärarnas och barnskötarnas uppfattningar och vad beror 

det på i så fall? Detta är något vi tycker vore av intresse att forska vidare inom.  
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9. Bilagor 

Bilaga 1 – Följebrev 

 

Hej! 

Vi är två studenter som läser sista terminen på förskollärarutbildningen vid Umeå Universitet 

och skriver ett examensarbete. Vi är intresserade av att komma i kontakt med förskollärare för 

att få ett underlag till vår studie.  

Examensarbetet handlar om hur förskollärare arbetar med pedagogiskt dokumentation och 

reflektion i förskolan, genom att undersöka hur de tolkar begreppet reflektion och vad det har 

för betydelse för verksamheten. Vi önskar att få intervjua en förskollärare på er förskola. 

Deltagandet sker konfidentiellt och informationen kommer inte kunna identifieras i studien. 

Det insamlade materialet kommer bara användas till examensarbetets ändamål.  

Under intervjutillfället kommer inspelning ske med hjälp av iPad och det som spelas in är 

endast till för oss studenter. Vi garanterar fullständig anonymitet och säkerhet av både 

personal och förskola.  

Intervjuerna beräknas ta ca 20-30 minuter. 

Vi hoppas få möjlighet att besöka er och det skulle vara till stor hjälp för oss. Besöket 

beräknas ske under veckorna 41-42. Hör gärna av er så fort som möjligt. Har ni frågor om 

undersökningen kan ni vända er till oss. 

Tack på förhand!  

Med vänliga hälsningar  

Malin Genberg 076-XXXXXXX Mail 

Maria Karlsson 070-XXXXXXX Mail 

 

Handledare:  

Karin Engdahl    Mail  

  

 

 

  



 

Bilaga 2 – Intervjufrågor 

 

Beskrivning av arbetet och förutsättningarna i den aktuella förskolan. 

– Hur gammal är du?  

– När tog du din förskollärarexamen? 

– Hur ser arbetslaget ut? Förskollärare? Barnskötare? 

– Hur många avdelningar?  

– Åldersindelat? Blandat?  

– Vilken ålder arbetar du med? 

Vilka möjligheter eller svårigheter kan förskollärare se med arbetet med pedagogisk 

dokumentation? 

– Hur arbetar ni med pedagogisk dokumentation på er förskola?  

– Vad ser ni för möjligheter med pedagogisk dokumentation?  

– Vad ser ni för svårigheter med pedagogisk dokumentation?  

Hur kan förskollärare tolka begreppet reflektion i förskolan?  

– Vad tänker du på när du hör ordet reflektion?  

– Vad tänker du på när du hör ordet reflektion i förskolan?  

Vad anser förskollärare att reflektion har för betydelse för verksamheten? 

– Vad anser du att syftet är med reflektion i förskolan? 

– Vad anser du är viktigast med reflektion i verksamheten?  

– Vad ser du för möjligheter med reflektion? 

– Vad ser du för svårigheter med reflektion? 

På vilket sätt använder pedagoger reflektion i verksamheten? 

– Berätta hur ni använder reflektion i verksamheten? 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


