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Sammanfattning 

Vendela Ung 

Pedagogisk dokumentation som verktyg för utvecklingen i förskolan 

Pedagogical documentation as a tool for development in pre-school  

Antal sidor: 35 

Syftet med denna studie är att få kunskap om några förskollärares vardagsarbete med 

pedagogisk dokumentation och vad det betyder för deras arbete när det gäller barns lärande och 

verksamhetens utveckling. Frågeställningarna är: Hur kan pedagogisk dokumentation bli ett 

verktyg för barns lärande? samt Hur kan pedagogisk dokumentation bidra till 

kvalitetsutvecklingen av förskoleverksamheten?  

 

Jag har valt att använda kvalitativa, halvstrukturerade intervjuer. Resultatet visar att 

förskollärarna kan ha ett kraftfullt verktyg för att dokumentera och utveckla sin verksamhet. 

Den pedagogiska dokumentationen är flexibel och fungerar både för att öka barns lärande och 

förskollärares medvetenhet om barnens lärprocesser. Dessutom kan pedagogisk dokumentation 

användas i utvecklingsarbetet av verksamheten, för att få en ökad måluppfyllelse. Genom att 

förskollärarna förhåller sig till och använder sig av styrdokumenten går det på lång sikt att följa 

hur verksamheten utvecklas. Förskollärarna upplever arbetet med pedagogisk dokumentation 

som stimulerande och berikande.  
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1. Inledning 
Dokumentation är en del av förskolans vardag. Den pedagogiska dokumentationen ska 

genomsyra hela förskolans verksamhet. På de förskolor jag varit har olika händelser 

dokumenterats på väggarna i form av bilder och text om vad barnen gjort. Det skrivs också 

veckobrev och man har portfolios för varje barn. Det är dock viktigt att man som förskollärare 

har ett syfte med detta och ett reflekterande kring dokumentationen. Det är på det sättet den 

kan bli pedagogisk. Efter att läroplanen reviderades (Utbildningsdepartementet 2010) har 

dokumentation fått större betydelse och det står bland annat: 

 

Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas 

upp, utvärderas och utvecklas. För att utvärdera förskolans kvalitet och 

skapa goda villkor för lärande behöver barns utveckling och lärande följas, 

dokumenteras och analyseras (Utbildningsdepartementet 2010 s 14). 

 

Revideringen av läroplanen innebär att det ställs högre krav på dokumentationen av 

förskolans kvalitet och det påverkar verksamheten, då vi som förskollärare ska implementera 

den nya läroplanen i verksamheten. Det ställs även större krav och mer ansvar läggs på 

förskolläraren. Den utvecklingen kan ses som en möjlighet att påverka, inte bara den 

pedagogiska verksamheten utan också att utveckla vårt eget synsätt. Den pedagogiska 

dokumentationen kan också ta sig olika uttryck, beroende på vem den vänder sig till och 

beroende på vad den ska användas till, något som det är viktigt att ha kunskap om när man ska 

använda pedagogisk dokumentation i verksamheten. Det finns få regler och stora möjligheter 

att hitta en form som passar.  

 

I den här uppsatsen vill jag bidra med kunskaper om hur förskollärare ser på pedagogisk 

dokumentation och på vilket sätt den används som ett verktyg i verksamheten för att få insikt 

om hur och vad barn lär sig. Jag vill också undersöka hur förskollärarna använder den 

pedagogiska dokumentationen för att med hjälp av den se på sitt eget förhållningssätt och hur 

de använder den som ett verktyg i skapandet av nära kontakt och relation mellan barn och 

förskollärare samt mellan medarbetarna. I mitt arbete vill jag dessutom se om den 

pedagogiska dokumentationen används som en möjlighet att utforska lärandet kontinuerligt. 

Vidare vill jag ta reda på hur den pedagogiska dokumentationen kan driva verksamheten 

framåt och bli en kvalitetshöjande faktor i förskolan. 
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Syfte och problemformulering 
Syftet med denna uppsats är att skildra några förskollärares uppfattningar om pedagogisk 

dokumentation som verktyg för lärande och kvalitetsutveckling. 

 

Frågeställningarna är: 

 Hur kan pedagogisk dokumentation bli ett verktyg för barns lärande? 

 Hur kan pedagogisk dokumentation bidra till kvalitetsutvecklingen av 

förskoleverksamheten? 

 

För att besvara dem och uppnå studiens syfte så intervjuas fyra förskollärare på en förskola i 

en kommun i Kronobergs län. 
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2. Tidigare Forskning 
Detta stycke presenterar och diskuterar forskning kring pedagogisk dokumentation som 

verktyg i förskolan. Texten tar upp vikten av förskollärarens förhållningssätt och respekt för 

det kompetenta barnet i dess lärande när han/hon arbetar med pedagogisk dokumentation. 

Läroplanen ställer krav på att pedagogisk dokumentation ska fungera som ett verktyg i 

kvalitetsutvecklingen. 

 

2.1 Pedagogisk dokumentation som verktyg 
I Läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet 2010) betonas vikten av att 

dokumentera och analysera barns lärande kontinuerligt. Förskollärarna är ansvariga för att en 

dokumentation genomförs i förskolorna. Lenz Taguchi (1997) skriver att dokumentationen 

ska vara ett verktyg att använda sig av för att utveckla ens eget pedagogiska arbete, både 

genom att analysera dokumentationen, men också genom barnens arbete. Den pedagogiska 

dokumentationen bör vara en lärprocess och inte bara ett slutresultat. 

 

Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) menar att det går lättare att samla in relevant 

dokumentation om man har kunskap om hur man ska gå till väga. Lenz Taguchi (1997) visar 

att det är viktigt att arbetslaget är samspelt och om de dessutom har ett mål med 

dokumentationen, så ger det dem en möjlighet att använda den som ett verktyg för att 

utveckla verksamheten. Genom att tillsammans reflektera i arbetslaget blir det enklare att 

bygga upp en gemensam dokumentationsteknik. Pedagogisk dokumentation går att återkoppla 

till en arbetsprocess för fortsatt reflektion och därigenom kan förskollärarna se nya 

infallsvinklar och få nya insikter. Det går även att koppla tidigare dokumentationer till nyare 

se samband och likheter dem emellan (Svenning 2009). I all pedagogisk dokumentation bör 

det finnas ett syfte enligt Sheridan och Pramling Samuelsson (2009). Förskolläraren 

dokumenterar för att se hur verksamheten, barnen och förskollärarna själva förhåller sig till 

hur något är. Det finns därmed någonting förskolläraren vill synliggöra. Åberg och Lenz 

Taguchi (2005) pekar också på att genom att ha ett syfte med dokumentationen och fråga sig 

vad man är ute efter så får förskolläraren en förståelse för vad de ska dokumentera. Buldu 

(2010) skriver om fyra olika aktörer som den pedagogiska dokumentationen vänder sig till. 

Dessa är: barnen, lärarna, föräldrarna och verksamheten. 

 

Den pedagogiska verksamheten är sammansatt av flera delar under en dag (Pramling 

Samuelsson & Sheridan 2006). Kline (2008) omnämner att förskolläraren kan observera 

många olika typer av situationer, vissa med ett mer uppenbart lärande än andra. Wehner-

Godée (2000) menar att det går att synliggöra vardagens olika händelser genom olika former 

av dokumentation. Dokumentationen kan hjälpa till att följa upp de olika delarna (Pramling 

Samuelsson & Sheridan 2006). Det är också viktigt att förskollärarna anpassar och finner tider 

under dagen då de kan dokumentera (Wehner-Godée 2000).  Ibland kan det vara svårt att veta 

vad som är väsentligt att dokumentera i början av en process. Bjervås (2011) visar hur 

förskollärarna i hennes studie är medvetna om problematiken gällande pedagogisk 
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dokumentation. En problematik som även Åberg och Lenz Taguchi (2005) tar upp när de 

menar att det är omöjligt att dokumentera allting och att det därför är angeläget att sortera ut 

vad som behöver dokumenteras. Viktigt är att som lärare ha intresse för vad det är vi ska ta 

reda på. Bjervås (2011) framhåller att det inte finns något alternativ till att inte dokumentera. 

Fördelarna med pedagogisk dokumentation överväger nackdelarna. Det finns många olika 

tekniker för att dokumentera och dokumentationen kan se ut på många olika sätt (Lenz 

Taguchi 2000). Som förskollärare får vi pröva på olika dokumentations-metoder och vissa 

metoder passar bättre än andra i olika situationer. Åberg och Lenz Taguchi (2005) anser att 

det inte finns direkta regler för vad som är rätt och fel vad gäller dokumentation. Wallin 

(2003) påpekar att hur dokumentationen ska gå till beror på vilken typ av situation det är som 

gäller.  

 

Pedagogisk dokumentation kan ses som en ”slutprodukt” av många förskollärare och det 

menar Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) kan bli ett problem. Det är endast genom att 

analysera och reflektera över resultaten som det är möjligt att gå vidare och skapa ytterligare 

förståelse. En dokumentation är inte färdig i och med att den är nerskriven enligt Åberg och 

Lenz Taguchi (2005), utan det är då processen börjar. Det är först när dokumentationen för 

verksamheten framåt som den blir pedagogisk Den pedagogiska dokumentationen kan 

användas som ett underlag för att utvärdera kvaliteten i förskolan (Sheridan och Pramling 

Samuelsson 2009). Reflektion definieras av Dewey (2004) som ett samspel mellan tidigare 

kunskap och nya idéer och startar när det uppstår ett problem eller en situation där läraren 

behöver större förståelse för hur han/hon ska hantera detta. Reflektion är en avgörande del för 

att dokumentationen ska vara en pedagogisk dokumentation (Lenz Taguchi 1997). Som lärare 

i förskolan behöver vi reflektera över hur vi ser på barns lärande, men även hur vi uppmuntrar 

och stöttar barnen i deras lärande. (Pramling Samuelsson & Mårdsjö Olsson 2007). De menar 

också att reflektion kan förklaras som ett verktyg att använda när man granskar, ifrågasätter 

eller funderar över tidigare erfarenheter och kunskaper. Reflektion ur ett pedagogiskt 

perspektiv betyder att den reflekterande tänker och funderar kring tidigare givna situationer, 

händelser och problem. Det kan dock vara svårt för många lärare att granska sig själva i sin 

yrkesroll. 

 

Enligt Wallin (2003) kan dokumentation vara både pedagogisk och icke pedagogisk beroende 

på vad förskollärarna använder den till. Blir den bara upphängd på väggen och sedan sedd 

som klar är den inte pedagogisk. Han beskriver hur dokumentation utan reflektion ofta görs 

utifrån tvång och bara för att den ska bli gjord. Detta gör att den kan bli meningslös då risken 

finns att den inte leder någonstans. För att dokumentationen ska anses som pedagogisk 

behöver man fånga sådana saker som handlande, tänkande och lärande (2003). Bjervås (2011) 

menar att dokumentationen behöver användas för lärande och gemensamma reflektioner för 

att kunna klassas som pedagogisk. Det är alltså genom reflektion som förskolläraren både kan 

problematisera och utveckla verksamheten (Pramling Samuelsson & Sheridan 2006). 

Slutsatsen blir då att om det inte finns någon reflektion och gemensam dialog om 

dokumentationen, så blir den inte intressant, då den inte är utvecklande (Wehner-Godée 

2000). 
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2.1.1 Pedagogiskt förhållningssätt och barnsyn 

Lärandet i förskolan sker både i planerad och i oplanerad verksamhet. Det krävs att 

förskollärare har ett medvetet förhållningssätt i hur de bemöter barn samt vad som behöver 

läras ut och hur det ska läras ut (Pramling Samuelsson & Sheridan 2006). Åberg och Lenz 

Taguchi (2005) skriver att förskolans pedagogiska verksamhet är uppbyggd utifrån de 

förhållningssätt som finns hos de förskollärare som arbetar där. De har makten att forma 

verksamheten och bestämma vad den ska innehålla och det är de som driver den pedagogiska 

inriktningen. Bjervås (2011) framhåller också att vi måste vara medvetna om vårt 

förhållningssätt gentemot barnen i och med att vi har makt över dem exempelvis i 

dokumentationen.  

 

Människans grundläggande förhållningssätt baseras, enligt Johansson och Pramling 

Samuelsson (2003), på en mängd faktorer, som exempelvis människosyn, kunskapssyn och 

samhällssyn. Förhållningssätt är något som förändras med tiden och bestäms också av hur 

samhället förändras (Lenz Taguchi 1997). Vår individuella barnsyn har nära band med våra 

grundläggande värderingar. De påverkar vårt allmänna förhållningssätt, men också hur vi 

bemöter barn, kollegor och föräldrar (Åberg & Lenz Taguchi 2005). Lenz Taguchi (1997) 

pekar på att förståelse kan skapas när vi kommunicerar och samspelar med andra människor. 

Det är genom våra egna förutsättningar och egna perspektiv som vi har en möjlighet att förstå 

barnens tankar och åsikter. Något som blir enklare om vi samspelar (Johansson 2003). 

Pedagogisk dokumentation är, enligt Bjervås (2011), starkt sammankopplat till det 

kompetenta barnet. Detta då det ges utrymme att visa barnets lärande och kunskaper. 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) skriver om hur viktigt det är att ha tilltro till 

barnets egen förmåga och att kunna se dess individuella förutsättningar för lärande. Det kan 

vara en utmaning då förskolläraren måste vägleda och anpassa sig efter det enskilda barnet. 

Det är därför viktigt att förskollärare frågar sig själva om de utmanar barnet eller hämmar det 

och begränsar det. Varje barn behöver mötas individuellt efter sina egna förutsättningar för 

bästa lärande och mötas med respekt för sina åsikter. Som förskollärare går det inte att 

ensidigt utgå från vad barnet är intresserat av, utan även för vad det behöver lära sig. Barnet 

kan därför inte alltid välja på egen hand och få sin vilja igenom (Pramling Samuelsson & 

Sheridan 2006). Buldu (2010) beskriver i en undersökning, hur en av lärarna fick en större 

förståelse genom att fråga barn om deras teckningar. Läraren kunde då se vad bilden 

representerade för barnet, vilket inte skulle ha blivit tydligt enbart genom att titta på bilden. 

Lenz Taguchi (1997) skriver att genom dokumentation kan vi synliggöra vårt förhållningssätt 

och att den pedagogiska dokumentationen bör användas som ett verktyg för att utveckla 

arbetslagets arbetssätt samt hela förskolans verksamhet. 

 

Halldén (2003) skriver om skillnaden mellan barnperspektiv och barns perspektiv. Hon menar 

att barnperspektiv inte kräver information om det individuella barnet för att kunna arbeta för 

barnets bästa. Barns perspektiv å andra sidan handlar om att fånga ett individuellt barns 

åsikter och perspektiv, något som gör att man måste prata med och lära känna barnet i fråga. 

Därför behöver lärarna i förskolan göra sitt yttersta för att försöka förstå vad barn säger och 

menar utifrån barnets synsätt (Johansson & Pramling Samuelsson, 2003). Sheridan och 

Pramling Samuelsson (2009) menar att det är genom att förstå barns perspektiv som det blir 
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möjligt att se vad de lärt sig. Det går att koppla lärares barnsyn till egna erfarenheter och 

kunskaper, men den påverkas också av vilken typ av lärare vi vill vara. Därför är det viktigt 

att fråga sig själv vilket förhållningssätt vi vill sträva mot och hur vi vill bemöta barnen i 

förskolan (Kennedy 1999). Barnen behöver uppmuntran för att vilja prata om sina tankar och 

uppfattningar. Förskolläraren behöver därför vara engagerad och vilja veta mer om vad 

barnen tycker och tänker (Pramling Samuelsson & Mårdsjö Olsson 2007) 

 

2.1.2. Barns lärande och delaktighet 

Förskolans läroplan bygger på att barn lär sig relationellt, det vill säga att de lär sig genom att 

kommunicera med sin omgivning (Pramling Samuelsson & Sheridan 2006). Barnen ska i 

förskolan få möjlighet att både lära sig ny kunskap och bygga på det lärande de redan har.  

Barn utvecklas genom leken, både känslomässigt, socialt, motoriskt samt intellektuellt. 

Vygotskij som beskriver hur barn lär sig genom handledning och genom att pröva saker och 

sedan anpassa det de lärt sig till tidigare erfarenheter. Vygotskij talar också om att det finns en 

proximal utvecklingszon för lärande, vilken Strandberg förklarar som “Det närmast belägna 

utvecklingssteget en individ inte klarar själv, men klarar tillsammans med en kamrat (som kan 

mer)” (Strandberg 2006 s 202). Detta går att koppla till Kline (2008) som skriver hur det går 

att ta reda på varje barns individuella proximala utvecklingszon genom pedagogisk 

dokumentation. Vygotskij (1995) betonar hur viktig leken är för barns lärande, då leken 

utvecklar tänkandet. Det är enligt honom yttre omständigheter som hämmar barnens 

utveckling och inte barnets inre förmågor.  Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) påvisar 

hur barn lär kontinuerligt genom att samspela med andra individer, att våga testa nya saker 

samt genom tidigare erfarenheter. Sättet att lära är något som de kommer att ha med sig 

senare i livet. De ges möjlighet både att skapa sammanhang av olika situationer samt att förstå 

sin omvärld när de samspelar med andra (Brodin & Hylander 1998). Pramling Samuelsson 

och Sheridan (2006) pekar på samspelets betydelse, då det utvecklar sociala färdigheter hos 

barnet samt ger barnet möjlighet att uttrycka sina åsikter och motivera varför barnet tycker 

som det tycker. Därmed utvecklas barnets kreativa tänkande och ger dem en ökad förståelse 

för interaktionens betydelse och framhäver också barns olikheter. 

 

Grunden för den pedagogiska dokumentationen ska vara olika typer av lärprocesser både för 

förskollärare och för barn på förskolan (Lenz Taguchi 1997). Lärprocesserna har till mening 

att utveckla verksamheten och individerna däri. Förskollärarna kan använda den pedagogiska 

dokumentationen för att synliggöra och analysera barns lek, lärande och utveckling. Wehner-

Godée (2000) framhåller dessutom att vi i dokumentationen ska följa barnens lärprocesser och 

inte bedöma deras olika förmågor. Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) framhåller att 

det förskollärarna ska fokusera på är barnens lärandeprocess och inte deras utveckling. Därför 

är det viktigt att kunna utmana barnens tankar, något vi kan göra genom dokumentation 

(Åberg & Lenz Taguchi 2005). Förskolläraren kan få en möjlighet att förstå hur barn tänker 

genom olika former av dokumentation. De behöver kunna anamma barnets perspektiv samt ha 

ett genuint intresse kring barns tankar och hur de lär sig (Sheridan & Pramling Samuelsson 

2009). Åberg och Lenz Taguchi (2005) påpekar dock att pedagogisk dokumentation alltid är 

tolkningsbar, då den baseras på förskollärarens eget förhållningssätt. 
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Genom att förskolläraren ställer frågor till barnet om dess tankar och upplevelser i relation till 

händelser som dokumenterats, kan barnet bli medvetet om sitt eget lärande (Lenz Taguchi 

1997). Barn måste få utrymme att tänka själva och kunna använda sina egna kunskaper för att 

utforska världen (Kennedy 1999). Ackelman (2000) påvisar att vi genom att synliggöra målen 

i förskolan kan göra barn reflekterande över sitt eget lärande, samt öka deras engagemang. 

Sådant som inte blir synligt i förskoleverksamheten blir svårt att utveckla (Brodin & Hylander 

1998). Pramling Samuelsson och Mårdsjö Olsson (2006) skriver dock att ämnet måste vara 

viktigt för barnet för att det ska intressera sig för det och därmed kunna berätta om sina tankar 

och reflektera över processen och sitt lärande. Det är viktigt att skapa en verksamhet som 

tillåter alla i förskolan att vara delaktiga (Åberg & Lenz Taguchi 2005). Genom pedagogisk 

dokumentation kan man få en bild av hur interaktionen på förskolan tar sig uttryck, både 

genom hur barn interagerar med varandra, men också genom att tydliggöra förskollärarnas 

barnsyn (Åberg & Lenz Taguchi 2005). Då barnen får ta del av den pedagogiska 

dokumentationen menar Bjervås (2011) att den kan det bli ett stöd för kommunikationen, 

samt ge barnen sammanhang för vad de lär sig. Dock behöver förskolläraren ha ett medvetet 

och genomtänkt sätt för hur barnen ska introduceras och få ta del av dokumentationen (2011). 

Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) framför hur viktigt det är med barnens egen 

delaktighet i dokumentationsprocessen. Genom att barnen är delaktiga är de med och skapar 

förutsättningarna för sitt eget lärande (Pramling Samuelsson & Sheridan 2006). I förskolans 

läroplan (Utbildningsdepartementet 2010) står det att barn ska ha möjlighet att vara delaktiga 

och ha inflytande i sin dokumentation. Bjervås (2011) menar att barn kan få ett ökat 

inflytande genom pedagogisk dokumentation då de får sina röster hörda och därmed kan 

dokumentationen stödja barnens individualitet. 

  

Wehner-Godée (2000) skriver att vi kan göra barnen medvetna om sitt eget tänkande genom 

att få dem att minnas olika händelser. Även Svenning (2009) menar att genom 

kommunikation med personalen på förskolan kan barnen få en möjlighet att berätta och 

förklara vad de anser och hur de tänker. Då kan de tillsammans återknyta till tidigare 

händelser så att barnen kan förstå sitt eget tänkande. Sheridan och Pramling Samuelsson 

(2009) pekar på hur barn kan ges tillfälle att minnas vad de gjort genom att förskollärarna 

använder sig av dokumentation. Ett sätt att öka barnens delaktighet är genom fotografering. 

Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) ger som exempel att förskolläraren kan låta barnen 

fotografera sina egna intressen och sina favoritsaker. Förskolläraren skriver sedan upp den 

text barnet vill ha med till bilden, vilket leder till att barnets egna tankar synliggörs (Sheridan 

& Pramling Samuelsson 2009). 

 

2.1.3. Makt och etik 

Nordin-Hultman (2004) skriver om den indirekta styrning som genomsyrar hela vårt 

samhälle. Den förutsätter att individerna både vill och väljer det de anser är rätt. Hon menar 

att detta blir ett maktperspektiv där den överordnade leder och stödjer den andre i en riktning 

som överensstämmer med samhällets normer och krav (2004). Det finns i den pedagogiska 

dokumentationen ett maktperspektiv gentemot barnet och det är viktigt att lärarna i förskolan 
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är medvetna om sin makt (Bjervås 2011). Lindgren och Sparrman (2003) talar om hur viktigt 

det är med en etisk diskussion i dokumentationsprocessen, då de menar att pedagogisk 

dokumentation oftast tas upp ur ett vuxenperspektiv. Därför är det enligt Bjervås (2011) 

viktigt att genom diskussion och genom att föra en dialog i arbetslaget ta upp de etiska 

dilemman som kan framkomma i verksamheten. Ett problem med pedagogisk dokumentation, 

som Buldu (2010) tar upp, är att barn kan ändra sitt beteende om de är medvetna om att de 

blir observerade och filmade. Lindgren och Sparrman (2003) visar hur förskollärarna har en 

maktposition över barnen, vilket också ger sig till känna i dokumentationsprocessen. 

Förskollärarna måste vara medvetna om den makt de har i verksamheten, eftersom den får 

stor betydelse då lärarna ska rättfärdiga och förklara de val de gör (Lenz Taguchi 1997).  

Styrningen i förskolan förklaras av att förskollärarna anses ha kunskap om hur verksamheten 

ska fungera. Genom att barnen anpassar sig efter verksamhetens normer anses kunskap om 

styrningen och maktperspektivet vara nödvändig (Nordin-Hultman 2004). Bjervås (2011) 

påvisar att lärarna ibland väljer att inte dokumentera, då dokumentationen skulle kunna skada 

den relation läraren har till barnet. Det är viktigt att respektera barnens integritet, då det är 

deras vardag i förskolan som vi dokumenterar (Johansson 2003). Svenning (2009) menar 

också att alla barn kanske inte vill vara med i dokumentationer. Hon ger ett exempel på hur en 

pojke inte vill att hon ska skriva ner saker om honom och hur hon efter det reflekterade över 

händelsen. Barn blir sällan tillfrågade om de vill vara med i en dokumentation, en 

dokumentation där de kan bli både betraktade och bedömda av förskollärarna. De har heller 

inte någon möjlighet att få vara anonyma i en dokumentationsprocess (Lindgren & Sparrman 

2003). Dessutom är en av riskerna med dokumentation att förskolläraren enbart fokuserar på 

vad barnen inte kan, ser brister och gör bedömningar av vad som är positivt och negativt 

(Lenz Taguchi 2000). Tullgren (2003) framhåller att styrningen i förskolan inte ska vara 

förtryckande eller dominerande, utan syftet är att vägleda och stötta barnen, vilket leder till att 

dokumentationen blir mer produktiv. Det finns enligt Emilson (2008) ett dilemma rörande 

förhållandet till makt, då de både ska vara en auktoritet och samtidigt ha ett demokratiskt 

förhållningssätt gentemot barnen. Barnen kan också utsättas för ett liknande dilemma i 

förhållandet till förskollärarna då de ska lyda och göra vad förskollärarna säger, samtidigt som 

de ska behålla sin integritet och tänka själva. 

 

2.2. Pedagogiskt utvecklingsarbete och 
kvalitetsutveckling 

Syftet med läroplanen i förskolan är att höja kvaliteten i verksamheten, samt skapa en 

likvärdig skola (Skolverket 2011). Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) framhåller att 

kvalitetsarbetet i förskolan har till syfte att ta reda på vad som behövs för att nå de nationella 

målen. För att kunna förbättra kvaliteten i förskolan krävs att man har tillräckligt bra 

arbetsprocesser, vilka man kan använda sig av för att skapa en nulägesrapport och se vad  man 

behöver ändra. Detta ska leda till ett effektivare arbete (2009). 
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Utvärdering är en form av kvalitetsbedömning. Pedagogisk kvalitet är en process som 

förekommer och definieras av det kontinuerliga arbetet i verksamheten och påverkas av både 

arbetslaget och av barnen, samt av deras samspel (Pramling Samuelsson & Sheridan 2006). 

Pramling Samuelsson och Sheridan definierar utvärdering som ”en värdering av en process 

gentemot ett mål eller ett kriterium” (2006, s 124). De tar också upp att förskolläraren 

medvetet ska kunna följa upp barns lärande och verksamhetens utveckling. För en sådan 

uppföljning krävs det kontinuerliga observationer samt pedagogiska dokumentationer (2006). 

Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) skriver att ” Det systematiska kvalitetsarbetet utgår 

från det dagliga kvalitetsarbetet samtidigt som det bygger på sammanställningar och 

avgränsningar av det” (s 96). De menar att om det dagliga kvalitetsarbetet synliggörs genom 

kontinuerlig dokumentation och reflektion är det enklare att använda det som underlag senare 

i verksamheten. Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) formulerar ”Att utvärdera 

verksamheten innebär att få klart för sig på vilket sätt det man gjort i praktiken tillsammans 

med barnen har bidragit till barnens lärande” (s 81).  De menar att pedagogisk dokumentation 

av vad barn kan och av deras lärande är till stor hjälp i förskollärarens arbete. Åberg och Lenz 

Taguchi (2005) framhåller att det är möjligt att se olika infallsvinklar genom dokumentation 

och därmed få en djupare förståelse för verksamheten och se nya möjligheter. Det sker en 

ständig förändring under dokumentationsarbetet, i det att man kontinuerligt reflekterar och det 

blir därigenom aldrig färdigt (Åberg & Lenz Taguchi 2005). 

 

2.2.1. Omdömen och bedömning 

Wehner-Godée (2000) är inte kritisk till bedömning i förskolan, om den kopplas till 

förskolläraren som ska försöka förstå barns individuella lärande. Dock behöver lärarna i 

förskolan ett kritiskt tänkande kring bedömning och hur de ska gå till väga. Istället för 

individuella utvecklingsplaner (IUP) och checklistor kan arbetslaget använda sig av 

pedagogiska dokumentationer och handlingsplaner. Pramling Samuelsson (2010) är å sin sida 

kritisk till bedömning av barn i förskolan, då hon menar att flera utvärderingsinstrument mäter 

barns kognitiva förmågor och inte deras förståelse. Hon menar att det inte stämmer överens 

med förskolans läroplan, vilken bygger på andra teorier om barns utveckling och inte enbart 

fokusera på kartläggningen av barns kunskap (Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson 

2010).  

 

Det finns meningsskiljaktigheter, enligt Bjervås (2011), om vad det är som ska dokumenteras. 

Om fokus ska ligga på händelsen eller på den handlande. Genom att bara fotografera 

händerna, inte barnets ansikte i en dokumentationsprocess, ges barnet möjlighet att få vara 

anonymt. Dock visar barnen inte lika stort intresse för sådana dokumentationer och de kan 

därmed inte lika enkelt användas som stöd för barnens utveckling. Om det är den handlande 

som ska visas, så kan barnen känna igen varandra, sig själva och bilden kan väcka intresse för 

processen (Bjervås 2011). Dokumentation bedömer inte bara barnen utan även förskollärarna 

själva och verksamheten. Detta gör att det blir ett vidgat perspektiv menar Bjervås (2011), där 

även sociala strukturer är inräknade och har betydelse. Buldu (2010) beskriver pedagogisk 

dokumentation som en formativ bedömning som är kontinuerlig. Han menar att bedömningen 

ofta fokuserar på vad barnen lär sig och inte hur de lär sig. Pedagogisk dokumentation ger en 
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möjlighet att undersöka och avgöra barnets lärande och vad de kan, utan att lägga till några 

beteendenormer eller förväntningar av vad barn ska kunna vid en viss ålder (Buldu 2010). 

 

Lenz Taguchi (1997) visar hur en förändrad barnsyn, från ett utvecklingspsykologiskt 

perspektiv till ett personlighets- och social-psykologiskt perspektiv, har påverkat 

bedömningen av barn. Hon menar dock att trots dessa nya tolkningsramar ligger bedömningen 

på barnen och på deras lärande och deras beteende. Bjervås (2011) hänvisar till detta i sin 

undersökning och skriver att hon såg hur förskollärarna kopplar positiva omdömen till barnet 

medan negativa omdömen kopplas till situationen. I och med det framställs ofta barnet som 

mer kompetent än den vuxne, då brister skylls på lärarens oförmåga att anpassa situationen 

efter barnet och att kunna skapa ett sammanhang. Hon formulerar hur det kompetenta barnet 

anses som en självklarhet. Dock påpekar Bjervås att det alltid är förskollärarna som har 

ansvaret för verksamheten. En risk med dokumentation är enligt Bjervås (2011) att barnen 

utsätts för alltför höga förväntningar, då de enbart blir sedda utifrån sina förmågor och 

kompetenser. Nordin-Hultman (2004) frågar sig hur bedömning påverkar barnet då det genom 

den får reda på sina starka och svaga sidor och att barnet alltid kan bli bättre på det som det 

gör. Bjervås (2011) menar att synliggörandet av barn genom dokumentation inte alltid 

behöver vara positivt och fördelaktigt för barnet. Det finns en risk att dokumentationen enbart 

fokuserar på barnets kompetenser, så de blir tagna för givna och därmed får barnet inte det 

stöd det behöver i det som det inte kan. 
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3. Metod 
Metoden är ett sätt att nå resultaten i studien. Valet av metod är mycket viktig, då olika 

metoder fokuserar på olika saker och därför troligtvis leder fram till olika slutsatser. Här 

beskrivs studiens urval, hur intervjuerna genomförts samt forskningsetiska överväganden.  

 

3.1. Kvalitativ intervju 
Syftet med uppsatsen är att skildra förskollärarens utmaning att använda pedagogisk 

dokumentation som ett verktyg för lärande, svara på hur pedagogisk dokumentation kan bli ett 

verktyg för barns lärande, samt för att utveckla kvaliteten i förskolan. För att få svar som kan 

beskriva det, valdes kvalitativa halvstrukturerade intervjuer. Genom kvalitativa intervjuer får 

intervjuaren insikt i den intervjuades perspektiv och deras syn på det ämne intervjun ska 

handla om (Kvale 2009; Repstad 2007). Repstad (2007) menar att kvalitativa intervjuer ska 

uppmuntra till samtal mellan forskaren och informanten, då man med intervjutekniken 

använder sig av frågor utan rätta svar eller som kan besvaras med ”ja” och ”nej”.  Dessutom 

använde jag mig av följdfrågor vid lämpliga tillfällen. Därmed kan forskaren få ett bredare 

och djupare sammanhang av informantens åsikter (Repstad 2007). Då studien skildrar hur 

några förskollärare ser på pedagogisk dokumentation, var det viktigt att få en djupare 

förståelse för deras åsikter, vilket jag hoppades få med kvalitativa intervjuer. Kvale (2009) 

menar att en risk med kvalitativa intervjuer är att de enbart får fram några individers tankar 

och åsikter. 

 

Kvale (2009) skriver hur en intervju kan vara: 

 Strukturerad intervju 

 Halvstrukturerad intervju 

 Ostrukturerad intervju 

I studien valdes halvstrukturerade intervjuer, vilket är ett mellanting mellan strukturerade och 

ostrukturerade intervjuer. Jag ville inte använda mig av strukturerade intervjuer, då dessa har 

på förhand bestämda frågor som inte är lika anpassningsbara som ostrukturerade frågor, vilka 

har en form som mer liknar ett samtal (Stukát 2005). Ostrukturerade intervjuer kan fördjupa 

kunskapen och det som det talas om men de kan också vara mer tidskrävande och ge ett 

resultat som är svårare att sammanställa (Stukát 2005). Genom att använda en 

halvstrukturerad intervjumetod formulerades ett antal frågor som utgår från studiens 

frågeställningar. Även några inledningsfrågor, vilka var till för att få informanten mer bekväm 

och göra det lättare för informanten att formulera och utveckla sina tankar kring intervjun och 

dess frågor. Utöver frågorna hade jag en öppenhet för följdfrågor, vilka gav förskollärarna en 

möjlighet att vidareutveckla sina tankar. 

 

3.2. Urval 
Studiens urval är fyra kvinnliga förskollärare i en kommun i Kronobergs län. De arbetar i en 

förskola med fyra avdelningar. De fyra förskollärarna jobbar på 3-5 årsavdelningar. Jag tog 
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muntlig kontakt med dem över telefonen för att fråga om de ville vara med och delta i 

intervjuerna. Här betonades även att det var frivilligt att delta, vilket resulterade i att en av 

förskollärarna tackade nej, då hon ansåg sig inte vara påläst på området. Fyra förskollärare 

tackade ja till att vara med och intervjuerna genomfördes vid tre olika tillfällen. Anna, Beata, 

Clara och Doris (fiktiva namn) är fyra förskollärare med lång yrkeserfarenhet. Anna är 56 år 

och har arbetat i ca 35 år. Beata, 39 år, med ca 15 års yrkeserfarenhet. Clara, 35 år, har arbetat 

9 år som förskollärare, innan dess var hon barnskötare. Doris är 47 år och har arbetat 21 år. 

Jag valde den här förskolan eftersom jag har kontakt med den sedan tidigare och därmed 

känner förskollärarna jag valt att intervjua. Detta underlättade både för mig, som är ovan vid 

att intervjua, och för informanterna som medverkade i intervjuerna. Dessutom tyckte jag det 

var intressant om det fanns någon samsyn, då de har en gemensam grund i förskolan. 

 

3.3. Genomförande 
Jag intervjuade förskollärarna en och en. De intervjuades vid ett tillfälle, men det fanns 

möjlighet att fortsätta via telefon om det skulle varit några oklarheter i vad förskollärarna sagt. 

Intervjuerna tog 15-30 minuter att genomföra och de genomfördes i personalrummet på 

förskolan. De gjordes där för att vi inte ville bli störda av övriga ljud på förskolan. 

Intervjuerna ägde rum under arbetstid.  

 

Jag började med att göra en pilotundersökning, vilket är en för-intervju där en förskollärare 

fick svara på mina frågor. Genom detta är det lättare att se om frågorna är begripliga och 

relevanta för sitt syfte (Kvale 2009). Under pilotintervjun märktes att frågorna inte var 

lämpliga då de väldigt korta och inte så utförliga svar. På grund av detta gjorde jag ytterligare 

en pilotintervju med andra frågor för att undersöka de gav mer utförliga svar och eftersom de 

fungerade bättre så användes dessa i intervjuerna. 

 

Förskollärarna hade inte fått ta del av frågorna på förhand. Jag hade i förväg berättat att 

intervjun skulle handla om deras tankar om pedagogisk dokumentation och hur den används i 

verksamheten. Under intervjun ställdes flera följdfrågor utifrån vad förskolläraren hade givit 

för svar. De fick beskriva hur de brukar dokumentera samt reflektera. Fanns det några 

oklarheter försökte jag väva in en följdfråga utifrån vad de beskrev istället för att avbryta 

dem. Enligt Repstad (2007) är det viktigt att dokumentera datainsamlingen. Jag valde därför 

att spela in intervjuerna med hjälp av en diktafon. Ljudinspelningar kan till en början vara 

obekvämt och nervöst för informanten. Men efter några inledande frågor brukar de inte 

fokusera på ljudupptagningen (Repstad 2007). Intervjuerna utfördes vid två olika tillfällen där 

jag intervjuade två olika förskollärare åt gången. Vid andra intervjutillfället var en tillfrågas 

informant frånvarande, därför intervjuades en annan förskollärare.  

 

3.4. Bearbetning och analys 
Efter att ha gjort intervjuerna, vilka spelats in med en bandspelare, bearbetades 

ljudupptagningarna. De inspelade intervjuerna skrevs ner så noggrant som möjligt. Jag 

använde mig dock av skrivregler för att underlätta läsning och jag satte därför in komma och 
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punkter, samt tog bort harklingar, skratt och pauser. Transkribering är en känslig process, då 

det inte går att få med gester och uttryck, något som kan påverka tonen och innehållet i ett 

samtal. Jag transkriberade intervjuerna genom att lyssna på dem för att få en tanke om vad 

informanterna menade med det som sades. Jag skrev sedan ut intervjuerna, men lyssnade 

ytterligare några gånger för att se att jag inte glömt någonting. Efter det att intervjuerna 

transkriberats läste jag igenom dem och skrev ner vad jag kunde hitta för likheter och 

skillnader i vad de sagt och vad de svarat på de olika frågorna. Jag sorterade upp dessa i olika 

kategorier och subkategorier, vilka går att finna i resultatet. Genom att läsa igenom 

intervjuerna samt lyssna på dem flera gånger kunde jag hitta nya tankar och perspektiv som 

inte var tydliga vid första anblicken. 

 

3.5. Etiska överväganden 
I studien beaktas forskningsetiska principer och innan studien påbörjades valde jag att läsa 

och grunda mina intervjuer på dessa (Vetenskapsrådet, 2002). 

Den första är informationskravet, vilket handlar om att man ger korrekt information om vad 

studien handlar om och att de inblandade blir informerade om studiens syfte. Jag beskrev 

därmed vad jag skulle använda intervjuerna till samt förklarade de fyra forskningsetiska 

principerna för förskollärarna, innan de blev intervjuade. 

Den andra är samtyckeskravet, som inbegriper att de inblandade ska ge sitt samtycke i att 

delta samt att deltagandet är frivilligt och att de kan avbryta när de vill. Vilket betydde att jag 

frågade om de ville vara med på intervjuerna och informerade om dessa förutsättningar. 

Konfidentialitetskravet är den tredje forskningsetiska principen, där det handlar om att icke-

behöriga inte ska kunna ta del av insamlad data och att denna inte ska utnyttjas på ett felaktigt 

sätt. För att uppnå det har jag ändrat namnet på förskollärarna så att de är anonyma i 

uppsatsen. Jag har dock gett förskollärarna egna fiktiva namn (Anna, Beata, Clara, Doris) för 

att förenkla läsningen och ge en uppfattning om vilken förskollärare som sagt vad. 

Sista forskningsetiska principen är nyttjandekravet, som handlar om att den information som 

samlats in enbart ska kunna användas i studien och inte i andra sammanhang. I intervjuerna 

har jag därför valt att inte nämna förskolan vid namn då informationen ska vara unik och inte 

användas i andra syften eller utnyttjas i flera uppsatser. 

Förskollärarna jag intervjuat har gett sitt samtycke till att deras synpunkter används och 

publiceras i denna studie.  
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4. Resultat 

4.1. Förskollärarnas arbete med pedagogisk 
dokumentation i förskolan 

Förskollärarna talar om olika sätt att dokumentera. De ger exempel på hur de arbetar i olika 

former och med olika material. Clara ger följande exempel om fotografering som 

dokumentation och reflektionsunderlag: 

 

Trullsa i skogen så får de rita någonting till detta då, så tar man ett kort på 

barnet och sen att de själva att man skriver ner deras reflektion: ’Det här 

har jag ritat och det här tänkte jag på’ och så där (Clara). 

 

Doris berättar om att använda datorn för dokumentation och reflektion över veckan som gått: 

 

… barnen är med och reflekterar i veckobrevet. Så de skriver tillsammans 

med en pedagog. För så samtalar vi och reflekterar över veckan som har 

gått tillsammans, där jag skriver ner lite stödord. Sen sätter vi oss 

tillsammans framför datorn och så återberättar vi det igen, vad barnen sa 

då. Fast då skriver de samtidigt på datorn, hela veckan. Ja det är jätteroligt. 

Sen har vi en i veckan som gör det, då blir det liksom deras ord här då. Sen 

gör man en liten form av översättning (Doris). 

 

Dokumentationen är inte bara olik till sin form, utan den är också riktad till olika individer, 

vilket Beata berättar om.  Hon nämner att dokumentation kan vända sig till barnen, 

föräldrarna och/eller förskollärarna själva. 

 

Det finns ju olika sätt av dokumentation. Med dokumentation riktat till 

föräldrarna, dokumentation riktad till mig själv och dokumentation till 

barnen. Och barnen och föräldrarna, de vill gärna ha upp mycket på 

väggarna för då kan barnen titta och reflektera och fundera, och föräldrarna 

kan läsa och förstå vad det är barnen vill berätta, också blir det tydligt, det 

synliggör, så verksamheten blir mer levande om den hänger uppe (Beata). 

 

Beata berättar vidare att de även dokumenterar hur de planerar aktiviteterna för sin egen 

pedagogiska utveckling. De använder dokumentationen för att titta på verksamheten och hur 

den fungerar. Hon ger dock inga exempel på hur dessa planeringar gick till. 

 

Beata påtalar också att resultatet av en dokumentation inte alltid motsvarar de förväntningar 

hon satt upp. Hon menar att t.ex. intervjuer kan ge ett osäkert resultat eftersom man inte vet 

hur och vad barnen ska svara just då. Det kan bli svårt att använda resultatet ibland. 

 

Alla förskollärarna talar om hur viktigt det är med barnens inflytande på dokumentationen. 

Det kommer till uttryck på olika sätt och det ges olika exempel på hur barnen kan bli 

delaktiga. De beskriver att barnen är delaktiga då de är med och deltar under 
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dokumentationen. Förskolläraren har ett mål och ett syfte med dokumentationen och barnen 

ska sedan delta. Förskolläraren diskuterar och vägleder barnen, men det är barnen själva som 

utför det som förskolläraren dokumenterar. Beata ger följande exempel. 

 

Ett tag hade vi tema matte och vi hade dokumentation ’dukning’ . Som vårt 

mål var att barnen skulle utveckla en förståelse för antal. Och så har vi så 

att ett barn vid varje bord ska duka. Så de får då tänka efter. Så pratar vi 

med barnen innan. Hur många barn brukar sitta vid bordet? Vilka är här? 

Vilka är borta? Hur många ska äta vid bordet idag? Så går man igenom. Då 

så skriver man ner det som händer och så tar man kort och skriver ner även 

det som jag säger, inte bara det barnet säger utan också hur jag förhåller 

mig till barnet under tiden som den gör den här processen av dukningen 

(Beata). 

 

Doris ger ett exempel på barns delaktighet i dokumentationen från sin verksamhet. Då gäller 

det att barnen får ett större ansvar och förskolläraren är med och dokumenterar, både barnens 

process men även att de har en reflektion med barnen efteråt, vilken dokumenteras och skrivs 

ned. 

 

Det är ju det här måndagsmötet vi har på måndagarna som barnen håller i. 

Då har vi ett sådant här blädderblock därute då, där vi går igenom veckan 

lite strukturerat, inte precis tiderna, utan under onsdagen kommer det att 

vara en utedag. Så får barnet hålla i det och fråga de andra barnen och så. 

Sen efter det har vi en enskild reflektion med barnet där de får svara på lite 

frågor (Doris). 

 

Det framställs hur barnen får en delaktighet i dokumentationen i samband med att den hängs 

upp på väggen och då de pratar om den, både med lärarna och med varandra, men även senare 

med sina föräldrar. 

 

Dels så kan ju barnet prata med sina föräldrar om dokumentationen. Och 

sen så pratar de ju med varandra. Varje gång vi går i trappan är det alltid 

något barn som tittar och säger ’titta vad jag gjorde där!’ så det tar ju lite 

tid när vi har varit ute och ska gå upp (Anna). 

 

Doris beskriver hur reflektionsprocessen ser ut när barnen utfört något som ska dokumenteras. 

Exemplet är två barn som håller i ett motorikpass, där syftet bland annat är samarbete ”De får 

kommunicera med varandra och pedagogen för att lösa uppgiften” (Doris). När motorikpasset 

är över får de reflektera var och en för sig, medan förskolläraren skriver ner reflektionen. 

Efter det gör förskolläraren en egen reflektion över processen. 

 

Flera av förskollärarna talar om hur viktigt det är med att reflektera tillsammans med barnen. 

 

Vi har reflektion på en liten skala, men det är ändå att man får efter nästan 

varje grej så får de tala om hur det kändes och vad kan bli bättre till nästa 

gång. ’Vad’ är liksom sådana frågor så att man får in det här tänkande från 
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barnens sida och se hur de såg på saken då eller så. Och så kan du sen gå 

vidare därifrån och observera (Doris). 

 

Doris beskriver hur barnen får vara med och reflektera och skriva veckobreven och vad som 

ska vara med där. Processen dokumenteras också av förskollärarna för fortsatt egen reflektion. 

Beata ger som exempel på barnens delaktighet att innan de ska börja förskoleklass går 

förskolläraren igenom barnens portfolio tillsammans med dem, så de får se vad de har gjort 

under åren. Därefter får barnen välja ut vissa saker de vill visa upp för skolan. 

 

Ingen förskollärare tar upp situationer som visar att barnen inte vill delta i en aktivitet eller i 

dokumentation. Doris förklarar i relation till frågan om hon såg något problem med att barnen 

kan bli felporträtterade, att det finns möjligheter för barnen att korrigera och att de gör det. 

 

Och det är ju som när man sitter med dem först och reflekterar med dem 

över veckan och sen blir det en gång till över datorn ’men det sa jag ju!’ 

det kan de ju säga kanske (Doris). 

 

Flera av förskollärarna talar om hur de genom pedagogisk dokumentation kan lära sig var 

barnen befinner sig i sitt lärande och hur de kan fortsätta utmana barnen i deras lärande. Beata 

beskriver hur de går vidare med en dukningsituation genom att de diskuterar i arbetslaget för 

att få en gemensam bild och för att sedan ställa sig frågan ”Hur ska vi då gå vidare? Hur ska 

vi utmana honom i nästa steg, för det här kan han ju redan” (Beata). Hon berättade även hur 

de ska gå tillväga efteråt för att främja barnens utveckling. 

 

Det kan man ju göra, dukningen skulle man ju kunna göra igen och då ser 

man ju att om det är en kille som kan räkna till fem. Och så ser man att 

även de andra i hans grupp kan räkna till fem. Då kanske vi inte behöver 

räkna till fem mer i verksamheten. Nu räknar vi till 10 eller 15, eller 20 

eller så får man syn på att de inte kan, de kan rabbla till fem men inte räkna 

till fem, då får man jobba mer med det. Då har man lärt sig det till 

planeringen. Så blir det ett underlag hela tiden för den fortsatta 

verksamheten (Beata). 

 

Clara berättar om hur de i en dokumentation med och om lera såg hur barnen gjorde sådant 

som de talat om tidigare i temat. Där visades det vad barnen tyckte var intressant, men även 

vad de lärt sig och hur de reflekterade över sitt tidigare lärande. 

 

En annan förskollärare, Beata, beskriver också hur man kan ta reda på barns lärande och vad 

de kan genom att observera, och att man måste ta vara på de situationer som framträder. 

 

Det pågick en process här på eftermiddagen och då upptäckte jag att han 

sitter och räknar hjulen på lastbilen, och så radar han upp alla lastbilarna, 

och dokumenterar man det och får syn på det. Ja, han kan ju det här. I 

leken har jag sett att han kan det här tillexempel, vilket han då inte kunde 

för några månader sen. ’Det här lärde jag mig verkligen, där kunde jag 
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räkna vid det tillfället’. Nej det får inte bli för svårt. Det får bli rätt så 

allmänt tycker jag. Dokumentation gör man när det faller sig in (Beata). 

 

Det är viktigt att ta tillfällena i akt. Dock upplever förskollärarna att det är svårt att få tid och 

redskap för att dokumentera när en situation uppstår. 

 

Tre av förskollärarna talar också om hur de genom att sätta upp dokumentationerna på väggen 

kan få barnen att själva se och reflektera över sitt lärande 

 

’Titta där var ju jag, då gjorde jag det och det’. Och sen så brukar vi 

använda det för att stärka barnet, att man pratar mycket om det och ’titta 

vad du gjorde där’, ’titta vad du kunde’, så att man verkligen stärker, att 

man tar fram det positiva (Anna). 

  

Doris beskriver hur alla barn på avdelningen har en bok som de skriver och ritar i en gång i 

veckan, för att få en fortsatt och kontinuerlig dokumentation av sitt lärande. 

 

Sen kan man ta och sätta sig med barnet och kolla igenom. ’kolla här när 

du var fyra, och då nu när du är blivande sexåring, vilken utveckling det 

har blivit’. Då ser de ju tydligt (Doris). 

 

Hon menar också att det är viktigt för barnens lärande att man reflekterar tillsammans med 

dem. ”Du kan ju ha pedagogisk dokumentation tillsammans med barnen egentligen när du 

visar på lärandet, och sen så kan du ha en egen analys.” (Doris). Hon påtalar också vikten av 

att ta vara på tillfällen med barnen under dagen. Alla förskollärare talar om hur viktigt det är 

att reflektera i arbetslaget och att man kan se barns lärande tydligare genom reflektion. Beata 

berättar följande 

 

Barnen lär sig ju hela tiden. När man dokumenterar deras lärandeprocesser, 

så får man syn på det. Du kan också reflektera ihop med dina 

arbetskamrater, så kan man diskutera med dem och vrida och vända på det 

som hände i situationen (Beata). 

  

De beskriver hur viktigt det är att fortsätta arbeta vidare efter dokumentationen. Anna 

berättade om hur de satte upp en dokumentationsprocess på väggen när de var klara med den. 

Dock beskrev hon att de inte hade tanke på hur de skulle ta upp och arbeta vidare med. 

4.2. Förskollärarnas syn på pedagogisk dokumentation 
som kvalitetsutveckling 

Det är viktigt att bemöta barnet där det befinner sig och en av förskollärarna beskriver hur 

förhållningssättet är det största och viktigaste arbetet i förskolan 

 

Hur du bemöter dem varje dag, och ska du då utmana det här lilla barnet så 

är det viktigt att göra det rätt, att du vet på ett ungefär var befinner sig den 

här treåringen (Beata). 
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Förskolläraren måste välja hur dokumentationen ska gå till väga för att kunna ge bästa 

resultat. Clara tar upp detta. 

 

Även om du intervjuar barnen så kan det bli lite vad som helst. Det är inte 

säkert att du får några svar egentligen. Det är faktiskt rätt svårt att veta vad 

man ska utgå ifrån. […] En dokumentation säger ju inte så mycket 

egentligen. Det får ju vara upprepande. Om du gör en dokumentation en 

gång, då är det inte säkert att du ser sanningen. Det kan vara något helt 

annat egentligen. Och sen att man i arbetslaget också att man pratar om det 

man ser, det tror jag är jätteviktigt (Clara). 

 

Dock räcker det inte med enbart dokumentation. Doris utrycker det som att ”Det blir ju inte 

automatiskt pedagogisk förrän du gör något med det”. 

 

Några av förskollärarna menar att dokumentation kan vara ett sätt att inventera barnens 

förutsättningar, just nu inom ett område. Beata beskriver bland annat hur de utnyttjar detta 

innan de startar ett temaarbete. Då får de veta vad barnen kan just nu och vad de behöver samt 

vill lära sig. Detta kan man göra när man skriver och reflekterar över den dokumentation man 

gjort, vilket Anna förklarar som: 

 

När man sitter ner och skriver dokumentationen, så ser man ju verkligen 

det enskilda barnet, vad det kan, och att man själv tänker till när man sitter 

ner och skriver då, att var barnet befinner sig. Man ser det på ett annat sätt. 

Då börjar ju tankarna snurra. Hur fortsätter man på nästa, vad gör vi nästa 

gång? Nej, jag tycker bara positivt (Anna). 

 

Alla förskollärarna talar positivt om reflektionen. Beata nämner vikten av att konkretisera sina 

tankar och observationer genom dokumentation och reflektion.  Hon menar att det är på det 

sättet du synliggör dig själv och ditt arbete. Flera förskollärare beskriver hur viktigt det är att 

reflektera tillsammans med sina kollegor. Det ger en samsyn på barnen och en rikare bild av 

verksamheten.  

 

Beata berättar i intervjun om detta. 

 

… den håller igång huvudet. Hela tiden i dokumentationen så blir det 

liksom att vilket mål jobbar vi med här då, vad menade vi med läroplanen 

här, och att man hela tiden reflekterar. Det sker en utveckling hela tiden. 

Det är fördelen med att jobba i ett arbetslag, att man har någon att bolla 

med hela tiden, att utmana varandra och lära av varandra hela tiden. Så 

dokumentationen har stor betydelse, speciellt då om dokumentationen kan 

man diskutera med andra, göra sin input då av deras dokumentation får jag 

titta, och lära och fråga (Beata). 
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Men förskollärarna talar också om att dokumentationer och reflektioner även tas upp av 

föräldrar och blir diskussionsunderlag med kollegor från andra förskolor, vilket påverkar 

verksamheten.  

 

Frågan om vilken betydelse den pedagogiska dokumentationen har för kvalitetsutvecklingen 

blir det olika svar från respektive förskollärare Dock känns svaren väldigt lika i så måtto att 

de alla menar att det är viktigt med pedagogisk dokumentation för kvalitetsutvecklingen. 

Beata menar till och med att det är ett krav för att kunna göra ett kvalitetsarbete. Hon påtalar 

också att för att kunna se några resultat behöver man enligt henne ha kontinuerliga 

dokumentationer i verksamheten. Anna talar även om hur den höjer statusen och Doris 

påpekar hur processen får barnens lärande att gå framåt. 

Beata och Doris framför också om att man behöver ha ett syfte och mål när man lägger upp 

kvalitetsarbetet och detta ska man kunna redovisa till våren. För att göra detta behöver man 

veta vad man ska dokumentera. 

 

Det blir att man tänker på det, när man lägger upp, när man planerar 

verksamheten. När man lägger upp kvalitetsarbete, då tänker man på vad är 

vårt syfte med temat, vad är det barnen ska lära sig, vad är det de ska ha 

med sig. Och där ska dokumentationen kretsa kring. […] Vi ska visa på ett 

resultat är det meningen på våren. Och hur ska vi göra det lika på det 

resultatet, jo då måste vi dokumentera barnens lärprocesser för att se om 

det blivit något förändrat lärande och att då använda oss av det, då når vi 

vårt resultat (Beata) 

 

Anna och Doris berättar att de känner att man alltid jobbar med pedagogisk dokumentation av 

barnen och att reflekterar på förskolan. Därmed har de nya kraven i läroplanen inte känts som 

något större arbete menar den ena av dem. 

 

Alla fyra förskollärarna återkommer och nämner läroplanen någon gång under intervjun. 

Framförallt gör de det i relation till de nya målen i läroplanen och hur detta påverkar den 

pedagogiska dokumentationen. Ingen anser att den påverkar hur de dokumenterar.  

 

Däremot så berättar Beata hur det inverkar på vad de undersöker i den pedagogiska 

dokumentationen, då det finns större kunskapskrav i den nya läroplanen för förskolans 

verksamhet. 

 

Jag känner med den nya läroplanen är att de trycker mycket på kunskap, att 

de vill man ska lära barnen, att det ska vara kunskapsmål, som jag känner 

påverkar när man ska jobba. Innan så var det mycket mer fokus på strävan 

mot målen. Nu vill man gärna att man fokuserar på vad det är vi vill barnen 

ska lära sig, vilken kunskap ska vi ge dem (Beata). 

 

Förskollärarna beskriver också hur de relaterar och använder läroplanen i dokumentationen 

för att göra den pedagogisk, bland annat för att det står i läroplanen att man inte ska bedöma 

barnen, utan istället visa på deras eget lärande. 



22 

 

 

Anna och Beata kopplar pedagogisk dokumentation till aktionsforskning. En teknik man 

använder sig av i förskolan och i kommunen. De beskriver hur de använder sig av den då de 

ska se och observera barns lek, bland annat i relation till miljön och hur barnen använder de 

olika rummen och leksakerna. 

 

Vi gör observationer på barnen. Först så pratar vi om vad vi behöver titta 

på, till exempel barnens lek. Varför leker de inte i det rummet till exempel? 

Och då får man forska om det, se vad det är som inte är bra. Och så får man 

ändra miljön efter det (Anna). 

 

Två förskollärare, Clara och Doris, talar också om de fem förmågorna (bilaga 2). Det är ett 

omdöme man arbetat fram i kommunen och använder sig av i relation till läroplanen. Doris 

berättar hur de fick revidera och väva in de nya kunskapsmålen i läroplanen i de fem 

förmågorna. Clara menar att de fem förmågorna var till hjälp när de skulle diskutera den nya 

läroplanen och hur de använder sig av förmågorna när de reflekterar över dokumentationer de 

gjort. 

 

Då vi har jobbat med de fem förmågorna så är det ju mycket av de här 

målen som går i de här förmågorna. Då man gör sådana dokumentationer 

försöker man få med förmågorna där (Clara). 

 

Flera av informanterna beskriver också utmaningen med pedagogisk dokumentation på olika 

sätt, både i form av både och i tid och andra resurser. Att man inte har tid att dokumentera allt. 

Men också i form av personal, då man ibland behöver ta hjälp av de andra i arbetslaget i en 

dokumentation, en som är aktiv i processen och en annan som dokumenterar och observerar. 

Clara utvecklar också utmaningen i att fånga ögonblick i en oplanerad observation: 

 

Sen är svårigheten tycker jag är att fånga de här ögonblicken. Visst står 

man där ibland och ’varför har jag inte papper och penna nu’. Man ser ett 

sånt där extremt härligt samarbete. Ska man springa in och hämta, då är det 

för sent sen. Det är lite sådär. Man ska alltid ha det med sig…egentligen 

skulle man ha varsin kamera (Clara). 
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5. Analys och diskussion 
Genom att ställa resultatet mot litteraturbakgrunden ses samstämmighet och skillnader i synen 

på pedagogisk dokumentation. 

5.1. Pedagogiska dokumentationens betydelse för 
barns lärande 

Det finns många olika sätt att dokumentera och beroende på situation går dokumentationen 

tillväga på olika sätt (Lenz Taguchi 1997, Wallin 2003). Alla informanter berättade hur de 

dokumenterar med t.ex. fotografi, intervju och anteckningar. Dessa dokumentationstekniker 

gav fokus på olika saker. De var medvetna om att dokumentationen är ett verktyg i 

verksamheten som kan nyttjas på många olika sätt och med olika mål, vilket stödjs av 

Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) som menar att om man har kunskap om hur man 

går till väga är det lättare att samla in relevant dokumentation Alla exempel informanterna 

gav hade någon form av syfte, även om de var olika i sitt utförande. Resultatet visar också hur 

viktigt det är att ha ett sådant. Vissa tog inte upp det explicit, men i princip i alla exemplen var 

det förskolläraren som planerade dokumentationen och hade processen och syftet klart innan 

dokumentationstillfället började. De utgick från vad det enskilda barnet skulle kunna behöva 

för att utveckla sitt lärande, eftersom de byggde på tidigare dokumentationer (vilket man kan 

se senare i resultatet). Det kan kopplas till att det är viktigt att utgå från vad barnen behöver 

lära sig (Sheridan & Pramling Samuelsson 2006). Det är också enklare att använda den 

pedagogiska dokumentationen som ett verktyg i verksamheten om man har ett syfte med den, 

så att arbetslaget kan arbeta åt samma håll. Några få exempel visade på förskollärarens roll 

och förhållningsätt. I dessa talade de om vägledning och hur de bör stötta barnen i sitt lärande. 

En informant beskrev också hur hon dokumenterar och reflekterar över processen när hon 

vägleder barnen i aktiviteterna. Dokumentation och reflektion kan också ske tillsammans med 

barnen. Informanterna beskriver det som någonting positivt där de försöker stötta barnen. 

Tullgren (2003) framhåller att dokumentationen blir ett verktyg för att vägleda utan att 

dominera. Barnens delaktighet i dokumentationen blir då viktig, vilket kan kopplas till den 

proximala utvecklingszonen, då lärarna vägleder och stöttar barnen i sitt lärande (Strandberg 

2006). Dock bör man anpassa kraven efter det individuella barnets förutsättningar då man 

utmanar just honom/henne (Sheridan & Pramling Samuelsson 2006). Det var bara en 

förskollärare som tog upp att de även dokumenterar då barnen planerar aktiviteter. Dock gav 

hon inga exempel på hur planeringen gick till, även om hon beskrev hur de använde 

dokumentationen. Inte heller de andra förskollärarna nämnde hur eller om de dokumenterade 

planeringsprocessen eller reflektionen. Här kan man se en utvecklingspotential, där barnens 

inflytande kan bli större genom att öka deras deltagande i verksamheten och genom att 

reflektera över dokumentationen som skapas. 

 

Den pedagogiska dokumentationen kan vända sig till fyra aktörer, vilka är förskolläraren 

själv, barnen, föräldrarna eller verksamheten (Buldu 2010). Valet av målgrupp kan också ses i 

informanternas svar. Dels var dokumentationen direkt riktad till olika personer, men också 

indirekt kunde man se och höra vem dokumentationen var riktad till i många av exemplen. I 

bara ett fall finns ett exempel på en dokumentation utifrån en spontan observation. Här kan 
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det finnas en utvecklingspotential då dokumentationer och observationer inte alltid behöver 

vara planerade för att ge intressanta resultat. Wehner-Godée (2000) skriver att pedagogisk 

dokumentation kan användas för att följa upp olika delar av verksamheten och synliggöra 

vardagens olika händelser. Vardagens lek på förskolan skulle kunna vara tillfällen som lätt 

förbises. I ett exempel beskrivs hur informanten kunde se lärandet i en leksituation, i det här 

fallet med att räkna hjul på bilen och rada upp bilarna. Vygotskij har uppmärksammat detta i 

samband med lekens betydelse i lärandet, då det utvecklar flera färdigheter samt tänkandet 

(1995). Barnens lek sker ofta i vardagssituationer, det vill säga i verksamhet som inte är 

strukturerad av någon vuxen, därför kan det vara viktigt att göra pedagogiska 

dokumentationer även i dessa situationer. 

 

Tre av informanterna talade om vikten av att sätta upp dokumentationen på väggarna. Dock 

beskrev de olika anledningar till varför det var viktigt. Dels att barnen kan se sitt lärande, men 

även att föräldrarna kan bli delaktiga, samt slutligen att det kan ge barnen möjlighet att 

samtala om dokumentationen med olika personer. Även om man riktar sig till en särskild 

mottagare så kan det vara så att fler kan ta del av den och detta kan ge ytterligare perspektiv 

på dokumentationen. Barnen samtalar med olika individer, som andra barn, föräldrar och 

förskollärare om vad de gjort och vad de lärt sig. Då ser man deras nyfikenhet för vad som 

händer på bilderna och att de också ser sig själva och varandra. Det kan jämföras med vad 

Bjervås (2011) skriver om barns ökade intresse för dokumentation där de känner igen sig 

själva och varandra i bilderna. Det är genom sådana sammanhang som de får möjlighet att 

reflektera över en händelse och skapa en förståelse för situationen och även för sin omvärld 

(Sheridan & Pramling Samuelsson 2006, Brodin & Hylander 1998). De får också möjlighet 

att uttrycka och motivera sina åsikter, samt utveckla sina sociala förmågor i samklang med 

andra individer (Sheridan & Pramling Samuelsson 2006). Både informanter och litteraturen 

har samma syn på hur samtalen runt dokumentationen kan både berika och utveckla 

kunskaper om de ämnen som tas upp. 

 

Det är viktigt att inte fokusera på barnens utveckling i dokumentationerna, utan istället på vad 

de har lärt sig (Sheridan & Pramling Samuelsson 2009). Därför bör man som förskollärare 

utmana barnens tankar (Åberg & Lenz Taguchi 2005). Flera förskollärare talade om hur 

pedagogisk dokumentation kan synliggöra barns lärande. Men de beskriver även att man kan 

se var det befinner sig i sin utveckling. Alla informanter talade också om hur de gick vidare 

genom att stödja barnens lärande efter dokumentationen. Man menar att den hjälper till att se 

vad och hur barnen lär sig och hur man ska gå vidare, kanske tillsammans med barnen. Det 

blir då en ständigt pågående utvecklingsprocess. Barnen behöver bygga vidare på tidigare 

kunskap, men också få utveckla ny (Sheridan & Pramling Samuelsson 2006). Det är därför 

viktigt att följa barnens lärprocesser i dokumentationerna (Wehner-Godée 2000). Ett exempel 

som visar på hur förskollärarna följer upp barnens tidigare lärprocesser är en 

dukningssituation som beskrivs i resultatet. I övrigt ges inga konkreta exempel på hur de går 

vidare i lärandet, bara att det är möjligt. Det kan ses som en brist eftersom den pedagogiska 

dokumentationen är ett av förskollärarnas främsta redskap för att kunna se barns lärande. 

Genom att gå vidare med den pedagogiska dokumentationen kan det bli en formativ 

bedömning (Buldu 2010). En förskollärare beskrev indirekt att hon inte såg dokumentationen 



25 

 

som en del i en process att föra verksamheten och projektet vidare. (I och med att 

dokumentationen sats upp på en vägg ansågs den vara klar.) Detta överensstämmer med vad 

Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) skriver gällande hur vissa förskollärare kan se 

pedagogisk dokumentation som en ”slutprodukt” och inte ett sätt att utveckla verksamheten. 

Det innebär en risk att reflektionen stannar av och inte analyseras vidare av förskollärarna. Jag 

menar att det lätt leder till att pågående läroprocesser stoppas upp och verksamheten riskerar 

att mer bestå av sporadiska nedslag i olika ämnen än kontinuerliga projekt. 

 

Alla informanter beskrev hur barnen samspelar på ett eller annat sätt, det visas både i 

dokumentationen men också efteråt då de diskuterar och reflekterar över aktiviteterna och 

dokumentationerna. Det är genom dessa samspel barnen kan våga testa nya saker tillsammans 

och utveckla sitt lärande (Sheridan & Pramling Samuelsson 2006). Den pedagogiska 

dokumentationen kan även ge barnen ett sammanhang i sitt lärande om de får ta del av 

dokumentationen (Bjervås 2011). Resultat och litteratur visar hur förskolans organisation, 

som bygger på barngrupper och deras samspel, ger goda förutsättningar för lärande 

tillsammans med andra om förskollärarna ger möjligheter till detta. Flera förskollärare 

beskrev hur barnen kan få inflytande på olika sätt. De flesta sammankopplade det här indirekt 

med barnens delaktighet och de tog upp olika exempel på hur och när barn är delaktiga. 

Delaktigheten visas både då barnen är med och ingår i dokumentationen och när de är med 

och dokumenterar. Då barn är med och deltar i dokumentationsprocessen kan de ges en 

möjlighet att skapa nya förutsättningar för sitt eget lärande (Sheridan & Pramling Samuelsson 

2006). Flera talade även om hur barn kunde bli delaktiga när dokumentationen hängs upp för 

då kan den bli ett samtalsämne och diskuteras med andra barn, föräldrar och förskollärare. 

Barnen får således ett sammanhang om vad de lär sig, genom att diskutera och samtala om 

vad de lär sig. Dock behöver förskollärarna vara med och vara delaktiga i samtalen för att 

synliggöra detta lärande (Bjervås 2011). Något som flera av dem påpekade och som också har 

fått till följd att de hänger upp dokumentationerna. Då barnen ges en möjlighet att göra sina 

röster hörda i dokumentationen går det också att öka deras delaktighet och inflytande (Bjervås 

2011). Ett annat sätt som visar hur barn kan vara med och dokumentera, berättade en 

förskollärare, är när de använder en bok, i vilken barnen själva får skriva och reflektera fritt 

om vad de vill. Det försökte de göra åtminstone en gång i veckan.  Som slutsats kan sägas att i 

såväl teori som resultat framhålls att barnens inflytande över sitt lärande påverkas av 

delaktighet och exponering och att samtalen som uppstår är avgörande för resultatet. 

 

Det kan vara svårt i början av en process eller ett tema att veta vad man ska börja 

dokumentera och vad som är väsentligt (Wehner-Godée 2000). Det är viktigt att våga prova 

olika dokumentationstekniker för att se vad som passar bäst i situationen (Lenz Taguchi 

1997). Dokumentationstekniker och val av fokus påverkar hur dokumentationen tar form 

eftersom vi aldrig helt kan förutse hur barnen kommer att reagera i olika situationer. Även om 

det var flera som i sina exempel tog upp oväntade saker de upptäckt i en positiv bemärkelse, 

var det bara en som tog upp det ur en negativ aspekt. Hon angav hur svårt det kan vara att 

intervjua barn och att man inte alltid får de svar man förväntar sig. Jag anser att vid intervjuer 

kan man aldrig förutsätta vilka svar man ska få. Ibland kan det vara svårt att följa barnens 
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tankegångar och många gånger leder det till överraskande svar. Då kan det vara svårt att veta 

vad man ska gå vidare med i projekt eller verksamhet. 

 

En förskollärare tog upp frågan gällande om barnen någonsin känner sig felporträtterade. 

Några informanter menade att de aldrig varit med om eller i alla fall inte har något minne av 

att något barn känt sig felporträtterat. Många förskollärare är inte medvetna om sin makt i 

verksamheten och hur det påverkar deras förhållningssätt gentemot barnen, vilket ger dem ett 

stort ansvar i deras roll som pedagoger (Lenz Taguchi 1997). Informanterna har inga exempel 

på att barnen skulle känna sig felporträtterade eller inte vilja delta och de reflekterade inte 

över denna fråga. De reflekterar inte heller över att en del barn kanske inte vill vara med i 

dokumentationerna (Svenning 2009). Barnen blir inte alltid tillfrågade om de vill vara med 

och delta eller inte (Lindgren & Sparrman 2003). Jag tolkar det så att det kan bero på att det 

inte är så vanligt inom förskolans verksamhet att barnen opponerar sig till den här typen av 

situationer. Om barnen är med i dokumentationsprocessen kan de få makt över vad som visas 

upp och därmed utrycka egna önskemål kring dokumentationen. Vi kan tolka resultaten som 

att det är viktigt att barnen är aktivt delaktiga i dokumentationsprocessen så att de säkert ska 

kunna känna igen sig själva och händelsen på ett rättvist sätt. 

 

Litteraturen visar på vikten av den pedagogiska dokumentationen. Flera informanter nämnde 

teorier, kommunsatsningar och styrdokument som hjälpmedel att utveckla verksamheten. Alla 

såg den pedagogiska dokumentationen som ett positivt verktyg i arbetet. Vi kan se att 

pedagogisk dokumentation som verktyg är mångsidigt och går att utforma efter de behov och 

kunskaper som den enskilde förskolläraren har. Men all dokumentation kan inte betecknas 

som pedagogisk, då det visar sig att reflektionsprocessen ibland uteblir. Att det förhåller sig så 

kan bero på vem man riktar den till, exempelvis som information till föräldrar och/eller barn. 

En dokumentation behöver dessutom inte vara färdig bara för att den exponeras (exempelvis 

hängs upp på väggen). Istället kan det leda till nya pedagogiska dokumentationer där barnens 

samtal och reflektion tas upp. Reflektion kring dokumentation kan varieras i det oändliga och 

det finns många olika dokumentationstekniker man kan använda, även om förskollärarna i 

min undersökning inte nämnde det. Förskollärarna är både kunniga och medvetna om hur 

viktig den pedagogiska dokumentationen är för barns lärande. De ser det som ett medvetet 

och kontinuerligt verktyg för att verksamheten ska stödja barnens lärprocesser enskilt och 

tillsammans med andra (kamrater, förskollärare och föräldrar). Vi kan se att den pedagogiska 

dokumentationen ger en möjlighet att genom det sociala samspel som uppstår finna goda 

förutsättningar för lärande, både barn emellan och mellan barn och förskollärare. Genom 

reflektion kan man gå vidare i projekt och lärprocesser istället för att få sporadiska nedslag 

som skildrar enstaka tillfällen. Den pedagogiska dokumentationen är också ett utmärkt 

redskap för att öka barnens inflytande i förskolan. Genom att barnen är delaktiga i 

dokumentationsprocessen kan de få inflytande på sitt lärande och de kan känna igen sig själva 

och händelsen på ett rättvist sätt. Det kan också öka barnens medvetenhet om hur de själva lär 

sig. Barns inflytande i dokumentationsprocesserna är också central för att undvika feltolkning 

i de pedagogiska dokumentationerna. Ett annat sätt att minska risken för detta är att reflektera 

tillsammans med andra förskollärare. Här kan vi se att det finns en utvecklingspotential i hur 

reflektion kan användas i verksamheten för att öka barns eget inflytande. Men om vi har barn 
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som inte vill delta i dokumentationer så har vi ett dilemma om hur vi ska förhålla oss till dessa 

situationer då lpfö både tar upp barns inflytande och vikten av att dokumentera 

lärprocesserna. Vad innebär det för det enskilda barnet och barngruppen då lärandeprocesser 

ofta uppstår i sociala sammanhang. Visst finns det utvecklingsområden, så som former för hur 

barnen kan vara delaktiga i dokumentationsarbetet, att kunna ta tillvara spontana 

dokumentationstillfällen i vardagen samt att fortsätta utveckla den pedagogiska 

dokumentationen som ett kontinuerligt verktyg i arbetet med barns lärande i förskolan. Min 

undersökning visar på att man behöver dokumentera planeringsprocessen i större 

utsträckning. Dessutom var det bara en informant som tog upp reflektion och dokumentation 

av reflektionsprocessen, så här finns också en utvecklingspotential. Informanternas 

pedagogiska dokumentationer gjordes ofta kring projekt eller andra planerade aktiviteter. 

Detta får till följd att dokumentationer fokuserar på de läroområden som man redan bestämt 

sig för innan aktivitetstillfället. Detta (färgade glasögon) kan innebära att man då kan missar 

andra läroprocesser som uppstår. Genom att även dokumentera vardagssituationer kan man se 

barns lärande i den fria leken och andra vardagssituationer. Detta kan ses som sporadiska 

nedslag och värderas kanske därför lägre, i och med att man inte har hela barnets lärande i 

fokus. För att motverka detta behöver verksamheten behöver både planerade och spontana 

pedagogiska dokumentationer.  

Detta arbete är en begränsad undersökning och på ett så stort område som pedagogisk 

dokumentation kan det bara ge ett litet nedslag där en hel del frågor och ämnen naturligtvis 

inte kommer med och blir belysta. Som vi kan se i mina intervjuer har jag fått få konkreta 

exempel på hur informanterna arbetar med pedagogisk dokumentation. Ingen av 

informanterna tog heller upp hur de arbetar med olika dokumentationstekniker. Det här är ett 

område som det skulle vara intressant att forska mer om. Undersökningen pekar också på att 

informanterna kan behöva vara mer uppmärksamma på och tydliga med vilket syfte de har 

med dokumentationen. Det är osäkert om informanterna var medvetna vem de riktade sin 

dokumentation mot då detta beskrevs på ett indirekt sätt. En sådan osäkerhetsfaktor kan 

påverka den pedagogiska dokumentationens fokus, men det kan också vara så att 

informanterna vände sig till flera mottagare samtidigt.  

5.2. Pedagogisk dokumentation som verktyg för 
kvalitetsutveckling 

Sheridan & Pramling Samuelsson (2009) menar att kvalitetsutveckling har till syfte att 

användas för att se om förskolan når de nationella målen och för att höja kvaliteten i 

verksamheten. Informanterna ansåg att den pedagogiska dokumentationen är en viktig del av 

kvalitetsutvecklingen. Med detta kan vi se att den pedagogiska dokumentationen är ett 

levande verktyg för att öka kvalitén i förskolan. Däremot behöver arbetet med den 

pedagogiska dokumentationen inte se likadant ut överallt för att ingå i kvalitetsarbetet. 

Informanterna beskriver dock arbetet på olika sätt och har olika tyngdpunkter vad de 

fokuserar på. Två förskollärare beskrev hur de behöver ett syfte och ett mål med 

kvalitetsarbetet för att kunna redovisa det. Därför behöver man också ha ett syfte med 

dokumentationen, något som de andra förskollärarna inte tog upp. Sheridan och Pramling 

Samuelsson skriver att genom en kontinuerlig dokumentationsprocess och genom reflektion 
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är det möjligt att synliggöra kvalitetsarbetet och använda det som grund i hela verksamheten 

(2009). Jag frågar mig dock om det är möjligt att använda den pedagogiska dokumentationen i 

kvalitetsarbetet om man inte är medveten om målet för dokumentationen. 

 

En förskollärare tar upp att man dokumenterar på olika sätt i verksamheten och att det därför 

är viktigt med kontinuerliga dokumentationer, för att med säkerhet kunna säga någonting och 

komma till några bestämda slutsatser. En annan förskollärare betonar vikten av att göra 

någonting med dokumentationen för att den ska bli pedagogisk, vilket är någonting som de 

andra inte nämnde. Den pedagogiska dokumentationen bör användas för att utveckla 

verksamheten och det pedagogiska arbetssättet (Lenz Taguchi 1997). Det är först när 

dokumentationen för verksamheten framåt som den blir pedagogisk (Åberg & Lenz Taguchi 

2005). Verksamheten har behov av många olika typer av pedagogisk dokumentation, men den 

behöver också processas genom reflektion. Därefter kan den bli ett verktyg i 

kvalitetsutvecklingen och den kan bli en röd tråd som skapar en bild av verksamheten. 

 

En av förskollärarna beskrev betydelsen av bemötandet med barnen. De andra nämnde det 

inte, även om man kunde urskilja deras förhållningsätt och en likartad barnsyn i sättet de talar 

om barnen, och hur de förhåller sig till dem i exemplen de ger. Då lärandet sker i hela 

verksamheten, inte bara under planerade aktiviteter, är det viktigt att som förskollärare vara 

medveten om hur vi bemöter barnen och vårt förhållningssätt till dem (Pramling Samuelsson 

& Sheridan 2006). Det är förskollärarna och deras förhållningssätt som verksamheten är 

uppbyggd på som bestämmer vad den innehåller (Åberg & Lenz Taguchi 2005). Detta ger 

förskolläraren makt över verksamhetens innehåll, vilket gör att de måste vara medvetna om 

detta i förhållande till hur de bemöter barnen (Bjervås 2011). Här menar både författare och 

förskollärare att pedagogernas förhållningssätt till barnen påverkar verksamheten mycket. I 

och med den pedagogiska dokumentationen och barnens delaktighet däri, kan 

förhållningssättet förändras då det ökar medvetenheten kring hur personalen agerar. 

Förskollärarnas dominanta ställning i verksamheten nämnde ingen av informanterna men 

ibland blev det tydligt i exemplen de gav av dokumentationsprocesserna och hur de beskrev 

barnens delaktighet. De reflekterade inte över det under intervjuerna. Dock baseras våra 

förhållningssätt på en mängd faktorer, så som exempelvis vår människosyn, kunskapssyn och 

samhällssyn (Johansson & Pramling Samuelsson 2003). Det i sin tur gör att förskollärarnas 

förhållningssätt belyser hur de bemöter barnen i hela verksamheten. 

 

Reflektion och dokumentation är ingenting nytt på förskolan, vilket två av lärarna poängterar. 

Alla förskollärare talade om hur viktigt det är att reflektera på olika sätt. De beskrev hur man 

kunde reflektera med olika personer. Flera av förskollärarna talade om sin egen reflektion i 

det pedagogiska arbetet. De ger exempel på hur de reflekterar i hela processen, från planering 

till reflektion i analysen efter aktiviteten. Genom att reflektera själv och med sina kollegor kan 

man synliggöra sitt förhållningssätt, men också sin yrkesroll (Lenz Taguchi 1997, Pramling 

Samuelsson & Mårdsjö Olsson 2007). En förskollärare menade att hon får mer ut av att 

reflektera med sina kollegor, och med barnen än att göra det själv, då det ger henne nya 

perspektiv. Samtliga förskollärare talar om hur viktigt det är att reflektera i arbetslaget. Två av 

dem gör en koppling till hur det kan användas i relation till barns lärande, då man kan se olika 
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saker och diskutera händelsen tillsammans. Genom att reflektera tillsammans ser vi barns 

lärande, dessutom hur vi bör stötta dem vidare i verksamheten. Det är också genom 

gemensam reflektion som man i arbetslaget kan få nya infallsvinklar, samt att man enklare får 

en gemensam dokumentation. Bara en förskollärare tar upp hur viktigt det är för barns lärande 

att man reflekterar tillsammans med dem. De andra förskollärarna ger indirekta exempel på 

hur de reflekterar med barnen för att synliggöra deras lärande i olika situationer. Dock verkar 

de ta detta som en självklarhet. Barnen får då en möjlighet att berätta vad de tycker och tänker 

samt återknyta till andra händelser, vilket ger dem möjlighet att förstå sitt tänkande, men 

också se sitt lärande (Svenning 2009). Dock är det viktigt att förskolläraren är engagerad och 

intresserad av att veta vad barnen tycker för att kunna uppmuntra barnen och få dem vilja dela 

med sig av sina erfarenheter och åsikter (Pramling Samuelsson & Mårdsjö Olsson 2007). Vi 

kan också göra barnen mer reflekterande då vi synliggör hur de lär sig, vilket också ger 

möjligheten att öka deras engagemang (Ackelman 2000). Då förskolan är en verksamhet där 

barnen står i centrum ställer jag frågan: Är det möjligt att ha ett kvalitetsarbete utan att barnen 

får vara med och reflektera över verksamheten? En av förskollärarna berättade hur 

pedagogiska dokumentationer och reflektioner delges till föräldrar och kollegor på andra 

förskolor, och hur detta kan ge nya synvinklar. Genom reflektion i den pedagogiska 

dokumentationen kan man få en ny förståelse för verksamheten och se nya infallsvinklar 

(Åberg & Lenz Taguchi 2005). Här ser vi hur man upplever att lärandet genom pedagogisk 

dokumentation kan utvecklas mer om den ses och diskuteras av fler personer, både barn och 

vuxna. Pedagogerna får ta del av andras kunskaper och synsätt. Varken litteraturen eller 

informanterna berättar om hur man väljer vem man ska reflektera med. Här kan det finnas ett 

utvecklingsområde. 

 

Några av förskollärarna kopplar den pedagogiska dokumentationen till aktionsforskning och 

några nämner den i samband med de fem förmågorna (bilaga 2) som kommunen arbetet fram. 

Kommunens tidigare pedagogiska satsningar ger bättre förutsättningar när man vill använda 

och utveckla den pedagogiska dokumentationen. Här ser jag hur den pedagogiska 

dokumentationen är ett flexibelt verktyg som man kan använda på många olika sätt och med 

olika inriktningar.  

 

Ingen av informanterna som blev intervjuade talade dock direkt om hur den pedagogiska 

dokumentationen vände sig till verksamheten, men en av informanterna berättade att man 

arbetade utifrån de mål som ska redovisas på våren och som sedan sammanställs till 

kommunen. I och med detta används inte den pedagogiska dokumentationen i 

kvalitetsredovisningen utan däremot som verktyg när denna skrivs. Kanske finns inte intresse 

och behov från verksamhetsansvariga eller så har man inte hittat former för hur man ska 

redovisa dokumentationer för huvudmannen. 

 

Alla förskollärare nämnde läroplanen i olika sammanhang. Flera gjorde det i relation till 

läroplanens nya mål och menade att de inte kände att det hade blivit mer att dokumentera efter 

det att dessa mål tillkommit. Läroplanen kopplades också av några förskollärare som ett sätt 

att göra dokumentationen pedagogisk, vilket andra inte nämnde. Läroplanen ska vara ett 

dokument för att skapa en likvärdig förskola samt höja kvalitén på förskolan (Skolverket 
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2011). En förskollärare menade att man ofta har Lpfö i tankarna när man reflekterar över sina 

dokumentationer, något som är viktigt när man arbetar i arbetslaget. Hon menar att då bollar 

man tankar och idéer, men också utmanar och lär av varandra. Det blir då en ständig 

utveckling där dokumentationen utgör grunden för verksamheten och reflektionen. Här kan 

man se att pedagogisk dokumentation kan vara ett verktyg för att få in läroplanen i den 

dagliga verksamheten. Då finns också en större chans att uppnå de mål man har för 

verksamheten. 

 

Resurser var någonting annat som kom upp hos flera informanter. Det var olika typer av 

resurser. De handlade om sådana saker som tid, att man behöver vara flera och hjälpas åt att 

dokumentera, och att man inte alltid har med sig materialen för att kunna skriva ner 

observationer. Det är dock en omöjlighet att dokumentera allt (Åberg & Lenz Taguchi 2005). 

Därför är det viktigt att sortera ut vad som behövs dokumenteras och vad man ska titta efter. 

Begränsningar för pedagogisk dokumentation finns alltid. Dels måste man välja vad man ska 

dokumentera, vilket litteraturen tar upp. Men det finns även andra begränsningar vilket 

informanterna tar upp. De aktiva i verksamheten möter ofta på hinder så som ex. ekonomiska 

ramar vilket kan begränsa möjligheten för olika typer av dokumentation. 

 

Pedagogisk dokumentation är ett kraftfullt och mångsidigt verktyg för kvalitetsutveckling i 

förskolan. Både för att få en kontinuitet och röd tråd i verksamheten, men också för att koppla 

den till styrdokumenten. Eftersom pedagogisk dokumentation är ett vardagsverktyg så 

kommer styrdokumenten närmare den konkreta verksamheten och kan påverka denna i positiv 

riktning. Då det är ett så mångsidigt verktyg finns det alltid en utvecklingspotential. 

 

5.3. Slutsats 
Pedagogisk dokumentation är mycket användbart inom förskolan då det kan användas i 

många olika situationer. Undersökningen visar att pedagogisk dokumentation används både 

för att se hur långt barnen kommit i sitt lärande samt i den lärande processen. Därmed borde 

pedagogisk dokumentation vara en förutsättning i förskolans arbete. I den reviderade 

läroplanen (2011) betonar man vikten av pedagogisk dokumentation. Man kan se pedagogisk 

dokumentation som en formativ bedömning, som kontinuerligt visar nulägesbedömningar av 

verksamheten och barnen, varefter den används i kvalitetsarbetet. I och med att förskollärarna 

var så positivt inställda till arbetet med pedagogisk dokumentation och dess resultat, så får 

man dra slutsatsen att det är ett bra verktyg. Det krävs dock att man har kunskap om hur och 

vilka mål man har när man använder pedagogisk dokumentation. Det som kan anses vara 

problematiskt med pedagogisk dokumentation är:  

 Att veta vad som ska dokumenteras. 

 Att dokumentationen är tillförlitlig och visar det man tänkt sig. 

 Brist på tid. 

 Brist på resurser och verktyg. 

Alla dessa områden kan utvecklas och åtgärdas för att underlätta den pedagogiska 

dokumentationen. 
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Reflektionsprocessen är central i den pedagogiska dokumentationen, då reflektionen gör 

dokumentationen pedagogisk. Det handlar om att se på en händelse tillsammans med andra 

och lära utifrån det. Reflektionen kan ske på olika sätt och med olika personer, tillexempel 

kollegor, barn och föräldrar. Det går också att diskutera samma dokumentation flera gånger ur 

olika vinklar. Undersökningen och litteraturen visar dock inte varför man väljer en specifik 

samtalspartner. Det kan röra sig om både medvetna och omedvetna val. Genom delaktighet i 

skapande och reflektion kring den pedagogiska dokumentationen kan barns inflytande öka, 

både direkt och indirekt. Här finns ett stort friutrymme och man kan göra på olika sätt i olika 

förskolor. Det finns också möjlighet att ta vara på kompetensen och erfarenheten som byggts 

upp på förskolorna, då pedagogisk dokumentation är ett väldigt anpassningsbart verktyg. 

 

En målstyrd verksamhet behöver både utvärderingsverktyg och former för hur man ska föra 

verksamheten vidare utan att tappa måluppfyllelse. Här är pedagogisk dokumentation ett 

mycket kraftfullt verktyg i förskoleverksamheten Den pedagogiska dokumentationen kan 

utvecklas både i format och användningsområden. Här finns utvecklingspotential och 

utrymme för individuella lösningar som man kan skapa utifrån de behov som finns i 

verksamheten och utifrån de mål man har att sträva emot. Det finns en utmaning i hur en 

pedagogisk dokumentation i sig skulle kunna vara intressant för en huvudman. Kan en 

pedagogisk dokumentation ge något utöver dagens kvalitetskontroller på förskolorna? Hur 

skulle denna kunna se ut i så fall. 

 

 

5.4. Metodkritik 
För att nå mitt syfte och ta reda på mina frågeställningar valde jag att intervjua fyra 

förskollärare vilket gör att undersökningen är mycket liten och kan närmast ses som ett 

nedslag i verkligheten. Jag valde att lägga intervjuerna i samma förskola även om det var två 

olika avdelningar. Detta var någonting som kan ses som både positivt och negativt. Alla 

intervjuade hade samma utgångspunkt och erfarenhet av att jobba med pedagogisk 

dokumentation på enheten. Detta gjorde dock även variationen mellan deras förhållningssätt 

och åsikter mycket liten, även om jag fick olika svar på mina frågor. De är alla positivt 

inställda mot pedagogisk dokumentation, då de länge arbetat med det och har en vana. Detta 

gör att det möjligtvis vinklar undersökningen åt det positiva hållet, men det ger också troligen 

utförligare svar då de är erfarna och vet hur man kan arbeta med pedagogisk dokumentation i 

verksamheten. 

 

5.5. Förslag på fortsatt forskning 
Det hade varit intressant att fortsätta denna forskning med en större undersökning för ett 

säkrare och mer konkret resultat, där det skulle kunnat bli en mer fördjupning för att få ökad 

förståelse. Detta skulle ha givit en möjlighet att se hur barnen uppfattar den pedagogiska 

dokumentationen och utgå ännu mer från deras perspektiv. Och att i så fall använda sig både 

av intervjuer samt av observationer av verksamheten för att få ett nytt resultat. Det finns också 
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en möjlighet att utgå och undersöka maktperspektivet i den pedagogiska dokumentationen och 

hur detta påverkar förskollärarnas förhållningssätt gentemot barnen. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

1. Hur har ni förberett er för det utökade Uppdraget angående pedagogisk 

dokumentation? 

2. Vilka svårigheter/utmaningar med pedagogisk dokumentation ser du?  

3. Hur går dokumentationen till hos er?  

4. Hur gör ni för att dokumentationen ska kunna bli ett verktyg för barnens lärande? 

5. Ser du några problem risker med pedagogisk dokumentation av barn?  

6. Hur följs dokumentationen upp i ert arbetslag? 

7. Vilken roll spelar dokumentationen för  din egen pedagogiska utveckling? 

8. Hur påverkar pedagogisk dokumentation förskolans kvalitets- och 

verksamhetsutveckling? 
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Bilaga 2 

Kommunens fem förmågor 

Vision 

Att alla barn utvecklar: 

 Förmågan att kommunicera 

 Förmågan att samarbeta 

 Förmågan att ta ansvar 

 Förmågan att reflektera över och förstå sitt eget lärande 

 Förmågan att förstå människors olika livsvillkor 

 

 


