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Syftet med vår studie är att fördjupa förståelsen för hur dokumentation kan övergå till att bli 

pedagogisk i förskolan. Vi har använt oss av en kvalitativ forskningsmetod för att försöka 

besvara detta, och vi har därför genomfört semistrukturerade intervjuer med fem olika 

förskollärare. De två förskolorna som deltar i studien arbetar utifrån Reggio Emilias 

pedagogik. Vårt datamaterial presenteras sedan med hjälp av en narrativ analysmetod.  

 

Den frågeställning som vi har utgått ifrån i vår studie är: 

- Vad och hur gör förskollärare för att dokumentation ska bli pedagogisk? 

I vår studie fann vi att det finns flera olika sätt att se på hur en dokumentation blir 

pedagogisk. Vissa av våra informanter angav att den blev pedagogisk när den stod i fokus för 

någon typ av samtal och reflektion tillsammans med andra. En informant upplevde istället 

att en dokumentation blir pedagogisk när den på ett konkret sätt synliggör ett barns 

förändrade kunnande. I studien presenteras även flera konkreta och autentiska exempel från 

förskoleverksamheten där förskollärare beskriver att en skiftning skett då dokumentation 

har blivit pedagogisk. I förskolans styrdokument saknas idag konkreta riktlinjer för hur 

dokumentation blir pedagogisk, denna studie strävar därför efter att bidra till att belysa det 

dilemma och den osäkerhet som kan finnas kring arbetet med pedagogisk dokumentation. 

Utifrån studiens resultat presenteras förslag på hur arbetet med pedagogisk dokumentation 

kan tydliggöras i styrdokumenten. 

’ 
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1. Inledning 

Under vår tid på förskollärarprogrammet har vi kommit i kontakt med begreppet pedagogisk 

dokumentation i många olika sammanhang och vi har fått kunskap om hur den pedagogiska 

dokumentationen kan se ut i teorin. Under våra verksamhetsförlagda utbildningar har vi mött 

förskollärare med väldigt olika uppfattningar om vad pedagogisk dokumentation är och hur 

man kan arbeta med den. Dessa erfarenheter har lett till att det har väckts en genuin 

nyfikenhet hos oss gällande hur förskollärare gör sin dokumentation pedagogisk och vad dem 

anser att pedagogisk dokumentation är. I läroplanen för förskolans (Skolverket, 2010) andra 

kapitel som heter uppföljning, utvärdering och utveckling, baseras en stor del av direktiven 

för det systematiska kvalitetsarbetet på olika typer av dokumentation. I läroplanen anges att 

förskollärare ska ansvara för att systematiskt dokumentera barnen och verksamheten för att 

kunna analysera och vidareutveckla verksamheten. En viktig del av arbetet med 

dokumentationen i förskolan är att den ska bidra till att barnen blir utmanade och får stöd 

utifrån sina intressen och förutsättningar. Det anges också att en del av förskollärarnas ansvar 

är att dokumentera pedagogiska processer för att sedan följa upp och utvärdera dem. Trots att 

efterarbetet med dokumentation är en stor del av förskolans uppdrag så kom Brodin och 

Renblad (2014) i sin studie fram till att endast tio procent av de tillfrågade förskollärarna och 

barnskötarna upplevde att det var enkelt att följa upp barns utveckling och lärande i enlighet 

med angivelserna i läroplanen. Även Skolinspektionen (2012) kom i sin rapport fram till att 

det existerar viss osäkerhet bland förskollärare när det gäller den pedagogiska 

dokumentationen och hur man ska arbeta med den. Med detta arbete vill vi därför lyfta fram 

förskollärares egna tankar om pedagogisk dokumentation. Vi menar att det kan vara av vikt 

att undersöka verksamma förskollärares tankar och erfarenheter i förhållande till konkreta 

aktiviteter. Detta eftersom det kan vara av vikt att få mer kunskap om likheter och skillnader i 

deras tolkningar utifrån förskolans styrdokument. Genom att intervjua ett antal förskollärare 

utifrån specifik pedagogisk dokumentation som de har varit delaktiga i att arbeta fram hoppas 

vi därför att vår studie kan bidra till att lyfta fram förskollärares egna tankar om pedagogisk 

dokumentation. Detta tror vi kan vara ett stöd i arbetet med pedagogisk dokumentation för 

både förskollärarstudenter och aktiva förskollärare men också som en del i att visa att det 

behövs mer forskning inom detta område. Utbudet av internationell forskning som berör 

arbetet med pedagogisk dokumentation i praktiken är begränsad, vilket har inneburit att vår 

studie utgår ifrån svensk forskning inom området.  
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att fördjupa förståelsen om hur dokumentation övergår till att bli 

pedagogisk dokumentation.  

Frågeställningen som väglett vår studie har varit följande: 

- Vad och hur gör förskollärare för att dokumentation ska bli pedagogisk? 

 

3. Bakgrund 

I bakgrunden diskuterar vi inledningsvis hur arbetet med dokumentation beskrivs i förskolans 

läroplan. Vi kommer även att beröra ursprunget till pedagogisk dokumentation som 

arbetssätt, vilket härstammar från den Italienska staden Reggio Emilia och deras 

förskoleverksamhet. Bakgrunden kommer också att beröra olika författares och forskares 

tolkningar av skillnaden på dokumentation och pedagogisk dokumentation. Avslutningsvis 

presenteras tidigare forskning inom ämnet pedagogisk dokumentation i förskolan.  

 

3.1 Läroplanens anvisningar 

När förskolans läroplan (Skolverket, 2010) reviderades 2010 infördes ett helt nytt kapitel, 

som döptes till uppföljning, utvärdering och utveckling. Detta nya kapitel understryker 

förskolans skyldighet att systematisk dokumentera och analysera verksamheten för att 

säkerställa att barnens behov och utveckling tillgodoses på bästa möjliga sätt. Efter 

revideringen tydliggjordes också uppdelningen mellan vad som är förskollärarens ansvar 

respektive arbetslagets ansvar på ett mer konkret sätt än tidigare. Läroplanen anger att det är 

förskollärarnas ansvar att systematiskt dokumentera varje barns lärande och utveckling. Detta 

ska göras för att sedan följas upp och analyseras som en del i att bedöma vilka möjligheter 

det finns för barnens lärande och utveckling i förskolan enligt läroplanens riktlinjer. 

Begreppet dokumentation förekommer ett stort antal gånger i förskolans läroplan och handlar 

då om att det ska användas som ett verktyg för att dokumentera arbetet i verksamheten och de 

olika processer som barnen befinner sig i. Elfström (2013) anger att begreppet ”pedagogisk 

dokumentation” faktiskt inte förekommer alls i förskolans läroplan, endast formuleringen 

”dokumentation” används. I stödmaterialet som givits ut av Skolverket för att stödja 
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förskollärare i det systematiska kvalitetsarbetet anges att pedagogisk dokumentation är ett 

exempel på hur man kan arbeta med processer och lärande i förskolan (Palmer, 2012). 

Skolverket genomförde sin andra nationella utvärdering 2008 som en del i att utvärdera den 

förskolereform som införts tio år tidigare när läroplanen för förskolan infördes. 

Utvärderingen gjordes med hjälp av fallstudier på ett antal olika kommuners förskolor och 

med hjälp av enkätundersökningar. I utvärderingen framkommer det att pedagogisk 

dokumentation upplevs vara ett bra verktyg för att lyfta fram barnens lärande i verksamheten. 

56 procent av landets kommuner uppgav då att de prioriterade kompetensutveckling för sina 

pedagoger inom arbetet med den pedagogiska dokumentationen (a.a.).  

 

3.2 Reggio Emilias filosofi  

I staden Reggio Emilia i Italien har en pedagogik där man ser barnen som rika och 

kompetenta växt fram sedan slutet av andra världskriget. Dahlberg, Moss och Pence (1999) 

understryker att den världsberömda pedagogiska filosofi som växt fram i staden är resultatet 

av en kollektiv prestation, men om en pionjär ska lyftas fram i sammanhanget så är det Loris 

Malaguzzi. Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) anger att Malaguzzi och den lokala 

kvinnorörelsen i staden ville förhindra att något liknande andra världskriget någonsin skulle 

hända igen, genom att låta barnen lära sig om respekt och demokrati. Även självständigt och 

reflekterande tänkande är grundpelare inom Reggio Emilias filosofi.  

Dahlberg, Moss och Pence (1999) anger att man inom Reggio Emilia lyfter möjligheten att 

reflektera tillsammans med sina kollegor som en av de viktigaste delarna i den pedagogiska 

verksamheten. Boken Att göra lärandet synligt (Project Zero & Reggio Children, 2006) är 

resultatet av ett forskningsprojekt mellan Project Zero vid Harvard University och Reggio 

Children som består av pedagoger från förskolor i Reggio Emilia. Även Project Zero och 

Reggio Children (2006) anger att en stor del av Reggio Emilias arbetssätt handlar om att vara 

nyfiken på de olika processer som barnen befinner sig i, och ibland kan det innebära att 

"spionera" på barnen när de utforskar och upptäcker. Att dokumentera dessa processer och 

reflektera över dem kan innebära att man som pedagog lättare kan utvärdera den verksamhet 

som förskolan erbjuder barnen. De ”processer” som ofta nämns inom Reggio Emilias filosofi 

förklaras som de ögonblick då erfarenheterna fortfarande pågår (a.a.).  

Project Zero och Reggio Children (2006) hävdar att tiden som avsätts för att reflektera över 

sina arbetsprocesser i Reggio Emilia är centralt för att utveckla verksamheten vidare. Att 
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reflektera över dokumentationen gör det möjligt att upptäcka både barns och vuxnas 

lärprocesser. Reflektionen möjliggör också att det finns tid och utrymme för både barn och 

vuxna att göra nya tolkningar och upptäckter.  

Inom Reggio Emilias filosofi är ”lyssnandets pedagogik” en grundpelare när det kommer till 

att bemöta barnen (Project Zero & Reggio Children, 2006). Denna pedagogik handlar om att 

man är medveten om vikten av att lyssna på andra och att själv bli lyssnad till, eftersom man 

genom att beskriva sina teorier också beskriver sig själv. Malaguzzi underströk att Reggio 

Emilias pedagogiska filosofi är ett förhållningssätt, snarare än en pedagogik. Inom Reggio 

Emilia ser man barnet som kompetent och rikt. Detta innebär att man i förskolan måste 

tillgängliggöra miljöer och erbjuda möjligheter för att varje individuellt barn ska få möjlighet 

att skapa, utforska och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Barnen anses vara starka 

och ha en medfödd vilja att finna meningen med livet. Därför är det viktigt att inom Reggio 

Emilia inte definiera barnen på förhand, utan istället se barnen som aktiva personer som 

utforskar och lär tillsammans med pedagogerna. Malaguzzi talade om barn som ägare till 

hundra medfödda språk i form av olika sorters potentialer, men ansåg att de berövades på 

majoriteten av dem inom utbildningssystemet (a.a.).  I Reggio Emilias förskolor finns det 

atilieristor och pedagogistor (Wehner-Godée, 2010). Dessa har som uppgift att ha en särskilt 

drivande roll i arbetet med att reflektera och analysera dokumentationer tillsammans med 

övriga pedagoger. Man arbetar med att dokumentera olika typer av processer som barnen 

befinner sig i. Dessa dokumentationer används sedan som utgångspunkt för reflektioner där 

målet är att försöka fördjupa sin förståelse för hur barn upplever världen (a.a.).  

Project Zero och Reggio Children (2006) anger att en av de främsta uppgifterna som 

dokumentationen har är att garantera att alla har möjlighet att lyssna och att alla blir lyssnade 

på. En annan viktig uppgift som dokumentationen har är att den ger möjlighet att synliggöra 

olika typer av processer för både enskilda barn och grupper.  

3.3 Reggio Emilia i Sverige 

I Dahlberg, Moss och Pence (1999) beskrivs att Gunilla Dahlberg var en av de personer som 

ingick i en forskningsgrupp som startades 1988, med syfte att bearbeta varför Reggio Emilias 

filosofi blivit så populär i Sverige. Ett annat uppdrag de hade var även att arbeta med den 

svenska förskolans utveckling med inspiration från Reggio Emilia. Denna grupp besökte 

staden Reggio Emilia flera gånger för att lära sig mer om deras filosofi och barnsyn. I början 

av 90-talet utvecklades ett projekt mellan Stockholm och Reggio Emilia som pågick under 

fyra år, där deltagarna bland annat fokuserade på att arbeta projektinriktat och att arbeta med 
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pedagogisk dokumentation. Nätverksarbete var en viktig del av projektet eftersom det 

möjliggjorde att de svenska förskollärarna kunde träffas och gemensamt reflektera utifrån 

sina dokumentationer och projekt. De förskolor som inte valdes ut för att delta i projektet 

erbjöds istället regelbundna uppdateringar om projektet och öppna föreläsningar hölls som ett 

steg i att skapa möjligheter för gemensamma reflektioner. Dahlberg anger att deltagarna i 

forskningsgruppen alltid varit medvetna om att det inte var möjligt att på något sätt kopiera 

Reggio Emilias arbetssätt och filosofi och använda i de svenska förskolorna. Man fick istället 

utgå ifrån de förutsättningar och den kultur som fanns i Sverige, och på så sätt göra en 

tolkning av filosofin på de Italienska förskolorna, som resulterade i ”vårt Reggio Emilia” 

(a.a.). Dahlberg och Elfström (2014) anger att det var den forskningsgrupp som bildades 

under 1980-talet som myntade begreppet ”pedagogisk dokumentation”. I Reggio Emilia 

talade man istället om ”dokumentation”. Motiveringen till att man i Sverige lade till 

”pedagogisk” var att begreppet ”dokumentation” ofta associerades med att lägga något i ett 

arkiv utan att reflektera över det.  

3.4 Dokumentation i förskolans verksamhet 

Centrala begrepp för vår studie är dokumentation och pedagogisk dokumentation. Vi kommer 

här att presentera olika författare och forskares sätt att definiera begreppen.   

Wehner-Godée (2010) anger att dokumentation i form av till exempel bilder och filmer kan 

användas som ett sätt att upptäcka barnens intressen och utforskande. Dessa insikter kan 

sedan användas som ett stöd när man utformar miljöer och aktiviteter anpassade efter barnens 

förutsättningar och behov. Wehner-Godée hävdar att en dokumentation kan bli pedagogisk 

först när den befinner sig i ett pedagogiskt sammanhang. Även Emilson och Pramling 

Samuelsson (2014) anger att det är skillnad på dokumentation och pedagogisk 

dokumentation. Dokumentation är ett generellt begrepp, till skillnad från pedagogisk 

dokumentation som istället handlar om att arbeta med en dokumentation genom att reflektera, 

tolka och analysera (a.a.).  

I den senaste nationella utvärderingen som gjordes av Skolverket 2008 var det betydligt fler 

pedagoger som uppgav att de arbetade aktivt med dokumentationer som underlag för 

reflektion, än det var när den första utvärderingen gjordes 2004. Åskådliggörandet av detta 

visar de tolkningssvårigheter av begrepp som kan finnas, såsom till exempel begreppet 

pedagogisk dokumentation, samt redskap för dokumentation, uppföljnings- och 

utvärderingsformer som används i olika verksamheter med varierande förutsättningar och 
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förförståelse. Lindgren Eneflo (2014) anger i sin licentiatavhandling att enligt tidigare 

forskare är pedagogisk dokumentation främst ett förhållningssätt, en kommunikation samt ett 

redskap för förändring, utvärdering, formativ bedömning eller också som en grund för det 

systematiska kvalitetsarbetet. Hon beskriver att enligt tidigare forskare blir en dokumentation 

till en pedagogisk dokumentation när den används aktivt på ett eller annat sätt. Alnervik 

(2013) hävdar i sin avhandling att det är när dokumentationer analyseras i flera led som de 

verkligen kommer till en ny nivå. När dokumentationer tolkas och analyseras ur olika 

perspektiv visar det hur komplext det är att använda pedagogisk dokumentation som verktyg 

(a.a.).  

I Holmbergs (2015) licentiatavhandling skildrar hon att det inte alltid är helt lätt att veta hur 

dokumentationen kommer att användas, och att det ibland kan vara svårt att särskilja 

dokumentation och pedagogisk dokumentation. Men för att en dokumentation ska bli till en 

pedagogisk dokumentation så måste reflektion av dokumentationen göras i mening att kunna 

utveckla den pedagogiska verksamheten. Utan samtal och reflektion av dokumentationen så 

blir den endast en dokumentation. Holmberg framställer även i sin avhandling att det skapas 

ett aktivt lärande för både vuxna och barn tillsammans som medverkar i arbetet med den 

pedagogiska dokumentationen. Pedagogisk dokumentation kan beskrivas utifrån ett arbetssätt 

som sätter sin prägel på hela verksamheten (a.a.).  

3.5 Pedagogisk dokumentation 

Dahlberg, Moss och Pence (1999) anger att pedagogisk dokumentation är ett verktyg som är 

centralt i förskolan för en genomarbetad och demokratisk pedagogisk praktik.  Författarna 

hävdar att begreppet ”pedagogisk dokumentation” består av två delar: process och innehåll. 

När det handlar om pedagogisk dokumentation som innehåll så innebär det att man alltid 

måste ha någon form av material att utgå ifrån, något som gör en viss pedagogisk process 

åskådlig och gripbar. Att förstå pedagogisk dokumentation som en process innebär att man 

måste reflektera och tolka materialet för att göra det till pedagogisk dokumentation. 

Reflektionsprocessen kan förskolläraren gå igenom ensam, men den kan även ske 

tillsammans med barn, andra pedagoger och vårdnadshavare. Även nätverksträffar lyfts fram 

som ett exempel på när reflektioner av den här typen kan stå i centrum.  

Elfström (2013) anger att det framkommer tydligt i den rapport som Skolverket presenterade 

2008 att pedagogisk dokumentation har fått ett framstående genombrott i Sverige efter 

införandet av förskolans läroplan. Som en del i Skolverkets utvärdering gjordes också 
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intervjuer med förskollärare. Elfström hävdar att man utifrån dessa intervjuer med 

förskollärare samt förskolechefer kan bedöma att det finns olika tolkningar kring vad själva 

begreppet pedagogisk dokumentation står för. I alla intervjuer uppgav alla förskollärare och 

förskolechefer att de arbetade med pedagogisk dokumentation på sin förskola eller avdelning. 

Det går dock att se utifrån beskrivningarna i rapporten att begreppet pedagogisk 

dokumentation tolkas olika. En del av de intervjuade beskrev den pedagogiska 

dokumentationen som ett arbete med barnens pärmar och portfolios som innehöll 

fotodokumentation samt teckningar gjorda av barnen. De beskrev även att de satte upp 

väggdokumentationer som innehöll foton tillsammans med beskrivningar över händelserna. 

3.6 Tidigare forskning 

Bjervås genomförde 2011 en studie kallad Samtal om barn och pedagogisk dokumentation 

som bedömningspraktik i förskolan. Syftet med studien var att undersökta hur lärarna i 

förskolan talar om barn utifrån sina dokumentationer när de arbetar med pedagogisk 

dokumentation. Bjervås deltog i två arbetslags planeringstillfällen under en termin vardera, 

och samtalen spelades in och analyserades sedan. Studien kommer fram till att pedagogisk 

dokumentation uppfattas som ett arbetsverktyg som bidrar till att öka barns delaktighet och 

som är viktigt för barns lärande. I studien blir det också tydligt att det finns flera dilemman i 

dokumentationsarbetet, bland annat att en stor mängd dokumentationer gör att pedagogerna ej 

hinner reflektera över dem och på så vis göra dokumentationen pedagogisk. Deltagarna i 

studien upplever dock att de fördelar som finns med pedagogisk dokumentation överväger 

nackdelarna (a.a.).  

 

Alnervik (2013) har i sin avhandling ”Men så kan man ju också tänka!” Pedagogisk 

dokumentation som förändringsverktyg i förskolan genomfört en studie på fyra olika 

förskolor. Studiens syfte är att utveckla vetskap kring pedagogisk dokumentation som ett 

redskap för lärande om och förändring av den pedagogiska praktiken i förskoleverksamheten 

under en längre tid. Avhandlingen handlar därför om förändringsarbetet som förskollärare på 

de fyra förskolorna har redogjort för och som de utfört mellan tio till femton år då de har 

använt pedagogisk dokumentation som arbetssätt. Studien visar att arbetet med pedagogisk 

dokumentation i förskolan kan leda till att man som pedagog får nya insikter och förståelse 

för barnen och förskolans verksamhet. Att arbeta med pedagogisk dokumentation som ett 

verktyg kräver att man anpassar organisationen på både individ- och gruppnivå (a.a.).   
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I Lindgren Eneflos (2014) avhandling Dokumentationens dilemman – Förskollärare samtalar 

om pedagogisk dokumentation är syftet med studien att nå kunskap om vad som sägs när 

förskollärare diskuterar kring pedagogisk dokumentation. Hon har under ett år varit med vid 

ett flertal olika samtal tillsammans med studiens medverkande förskollärare för att få inblick i 

förskollärares olika ställningstaganden och tankar kring arbetet med pedagogisk 

dokumentation i förskolan. Studiens resultat visar att det både finns möjligheter och 

svårigheter när det handlar om att arbeta med pedagogisk dokumentation i förskolan. I 

studien framkommer också att ett dilemma som flera förskollärare tampas med är viljan att 

göra ”rätt” när det gäller den pedagogiska dokumentationen (a.a.).  

 

Holmbergs (2015) avhandling Så är det ju – den blir aldrig färdig! En etnografisk studie om 

förskolepedagogers arbete med pedagogisk dokumentation handlar om pedagogers arbetssätt 

kring pedagogisk dokumentation. Syftet med studien är att på två olika förskolor undersöka 

hur pedagogisk dokumentation genomförs av studiens medverkande pedagoger. Även att 

undersöka hur de medverkande beskriver syfte, möjligheter och svårigheter med pedagogisk 

dokumentation är en del av studien. I studien framkommer det att pedagogisk dokumentation 

upplevs som ett komplicerat arbetssätt delvis eftersom det inte finns några specifika regler för 

användandet av det. I studien framkommer även att det krävs tid samt att det ställs krav på 

kompetens om ny teknik för att den pedagogiska dokumentationsprocessen ska fungera. I 

studien skildras även olika pedagogiska inriktningar som bedrivs på vardera förskola och hur 

detta kan påverka hur och vad som dokumenteras samt på vilket sätt dokumentationerna 

sedan används (a.a.). 

4. Metod 

4.1 Datainsamlingsmetoder 

I vår studie använder vi oss av en kvalitativ forskningsmetod, som innebär att man i sin studie 

fokuserar på deltagarnas uppfattningar och ”fylliga” data. Bryman (2011) beskriver kvalitativ 

forskningsmetod i sex olika steg. Steg ett innebär att utforma forskningsfrågor som 

utgångspunkt. Steg två är valet av plats samt undersökningspersoner som är relevant för 

studien. I det tredje steget samlas data in som är grundläggande för undersökningens syfte 

och frågeställningar. Steg fyra innebär att tolka och analysera den data som samlats in. I det 

femte steget görs ett teoretiskt arbete av undersökningens resultat. Steg sex som också är den 

slutgiltiga fasen är det steg där resultat och slutsatser klargörs i studien.  
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Vi valde att göra fem kvalitativa intervjuer med fem olika förskollärare. Kvale och 

Brinkmann (2009) framställer att den kvalitativa intervjuns syfte innebär att förstå ämnen ur 

den intervjuades eget levda perspektiv. Dessutom menar de att kunskap skapas socialt mellan 

den intervjuade och intervjuaren. Även Bryman (2011) framställer att i den kvalitativa 

intervjun är intresset för den intervjuades åsikter betydelsefulla. Den kvalitativa intervjun kan 

röra sig i olika riktningar vilket kan ge kunskap om vad den intervjuade finner vara viktigt 

och betydelsefullt. I vår studie valde vi även att genomföra semistrukturerade intervjuer. 

Bryman (2011) beskriver att i kvalitativa intervjuer är den semistrukturerade intervjun en 

metod som innebär en uppsättning av förberedda frågor, men att följdfrågor kan förekomma 

på de svar som intervjuaren finner vara viktiga. Inför intervjutillfällena hade vi ett antal 

basfrågor som vi förberett, men tack vare vårt val av intervjuform kunde vi även ställa 

följdfrågor under samtalet. Vi valde en semistrukturerad intervjumetod eftersom vi kände att 

vi dels ville förbereda ett antal basfrågor som vi skulle utgå ifrån som var specifika för vår 

studie, men vi ville också att samtalen skulle vara öppna för nya frågor och vinklar som 

kunde vara av betydelse för vår studie.  

4.2 Litteratursökning 

Bryman (2011) anger att det är av vikt att göra en litteratursökning för att få veta vad som 

tidigare har studerats och för att sedan kunna utgå ifrån det i sin egen studie. För att samla in 

tidigare forskning och litteratur har vi använt oss av Jönköpings högskolebiblioteks databaser. 

De databaser som vi har använt oss av är PsychINFO, Diva och Swepub. Sökorden som har 

använts är Reggio Emilia, dokumentation, pedagogisk dokumentation, pedagogical 

documentation och documentation. Den tidigare forskning som är relevant och som 

behandlas i vår studie har gjorts i svenska förskolor. Den internationella forskningen som 

gjorts om arbetet med pedagogisk dokumentation berör främst begreppet pedagogisk 

dokumentation, men utan att på ett djupare sätt behandla hur man kan konkretisera det i 

förskolans verksamhet. Den studie som berörs i bakgrunden som genomförts av Emilson och 

Pramling Samuelsson (2014) är en svensk studie som översatts till engelska.  

4.3 Urval 

Vi valde att genomföra intervjuerna i två olika kommuner. Tre av intervjuerna genomfördes 

på en förskola i ett tätbebyggt område och två av intervjuerna genomfördes på en förskola i 

ett glesbebyggt område. Vi har tidigare haft våra verksamhetsförlagda utbildningar på dessa 

förskolor. Det bidrog därför till valet av förskolor eftersom vi var medvetna om att 

personalen på dessa förskolor arbetade aktivt med pedagogisk dokumentation. Vi valde även 
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att använda oss av ett målinriktat urval genom att välja att intervjua förskollärare eftersom det 

var relevant utifrån vårt syfte och våra forskningsfrågor. Bryman (2011) redogör för 

intervjuer med ett målinriktat urval. Han beskriver att forskaren gör sitt urval av 

intervjupersoner som är mest relevanta för forskningsfrågorna, därmed blir det ett samband 

mellan forskningsfrågor och urval. 

4.4 Genomförande  

Till att börja med frågade vi förskollärarna personligen om de var intresserade av att delta i 

vår studie. Därefter ringde vi en vecka innan för att bekräfta tid och datum då vi planerade att 

besöka förskolorna. Några dagar innan ankomsten till förskolorna där intervjuerna skulle 

genomföras kontaktade vi även förskollärarna via mail. Vi beskrev då hur vi planerat att 

intervjuerna skulle utföras. Bland annat ville vi att förskollärarna skulle ta med sig varsin 

specifik dokumentation som de hade arbetat med, att prata utifrån under en del av intervjun. 

Vi skickade även våra basfrågor som vi förberett för att förskollärarna skulle kunna känna en 

trygghet och till viss del kunna förbereda sig inför intervjuerna. Vi delade upp intervjuerna 

mellan oss och gjorde tre respektive två intervjuer på var sitt håll. Vi valde att genomföra 

intervjuerna enskilt eftersom vi ville minska risken för att intervjupersonerna skulle känna sig 

utsatta eller uppleva att de blev ”förhörda” av två förskollärarstudenter om hur de arbetade 

med pedagogisk dokumentation. Vi valde dessutom att intervjua förskollärarna en och en, 

istället för att samla dem gemensamt, eftersom vi ville jämföra deras enskilda tolkningar av 

vad pedagogisk dokumentation kan vara. Vi ansåg därför att det var viktigt att alla 

förskollärare gavs möjlighet att enskilt reflektera och berätta om sitt eget perspektiv på 

pedagogisk dokumentation, utan att påverkas av någon annans tankar. Båda förskolorna som 

deltar i vår studie är inspirerade av Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Engdahl & 

Ärlemalm-Hagsér (2015) anger att Reggio Emilias filosofi och arbetssätt innebär att 

pedagogisk dokumentation är ett förhållningssätt som handlar om att reflektera kring och 

sätta barns tankar, agerande och lärande i fokus.  

De frågeområden som vi förberett var:  

 Beskriv hur ni utvecklar er pedagogiska dokumentation? 

 Vad använder ni er av för verktyg när ni dokumenterar?  

 Hur blir en dokumentation pedagogisk?  

 Vad tänker du att syftet med den pedagogiska dokumentationen är?  

 Hur har du lärt dig att ”göra” pedagogisk dokumentation?  
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 Hur väljer du ut vad som ska dokumenteras?  

 Hur har ni arbetat med just den här dokumentationen?  

Under sammanlagt två dagar genomförde vi alla våra intervjuer. De genomfördes på 

pedagogernas kontor respektive fikarum på de båda förskolorna. Miljön var lugn och ostörd 

under samtalen. Intervjuerna spelades in med hjälp av en ljudupptagningsfunktion i en 

mobiltelefon. Detta gjorde vi för att vi skulle få med allt som sades under intervjuerna, vilket 

skulle underlätta för oss när vi sedan skulle transkribera och analysera datamaterialet i 

efterhand. Bryman (2011) förklarar att med hjälp av inspelning kan intervjuaren lägga sitt 

fokus på att vara närvarande i samtalet. Därmed läggs fokusen på att lyssna och följa upp det 

som sägs istället för att bli delvis frånvarande och distraherad av att behöva föra 

anteckningar. Under den delen av intervjun där förskollärarna samtalade kring den medhavda 

dokumentationen valde vi att fråga om vi fick filma just den sekvensen. Vi valde att fråga 

ifall vi fick filma denna specifika del av intervjun eftersom vi ansåg att det skulle underlätta 

för oss i vårt analysarbete efteråt om vi tydligt kunde se den dokumentation som 

förskollärarna utgick ifrån under samtalet. De intervjuer där vi fick tillåtelse att filma denna 

del av intervjun använde vi oss av mobiltelefon och Ipad. Tre av de deltagande förskollärarna 

samtyckte till att bli filmade, och två av dem valde att endast spelas in via ljudupptagning. Vi 

upplevde att det faktum att inte alla deltagarna ville bli filmade inte skulle påverka vår 

analysprocess negativt eftersom vi då istället fotograferade den dokumentation de berättade 

utifrån. När vi analyserade vårt datamaterial utgick vi ifrån ljudinspelningar, filminspelningar 

och fotografier, som tillsammans gav oss en bild av arbetet med dokumentation. Intervjuerna 

tog mellan femton och trettiofem minuter. Hur lång varje intervju blev varierade kraftigt, 

eftersom den totala längden berodde på hur utförligt förskollärarna valde att svara på frågorna 

och vår förmåga att få dem att berätta. 

4.5 Analysprocessen 

Efter genomförandet av intervjuerna började vi därefter övergå till att transkribera dem 

ordagrant utifrån det inspelade materialet. När vi transkriberat alla intervjuer samt skrivit ut 

dem i pappersform började vi tillsammans att analysera dem. Vi har gjort noggranna och 

upprepade läsningar av vårt insamlade material, både de intervjuer vi själva transkriberat och 

varandras. I vår studie beslutade vi oss för att använda en narrativ analysmetod. En narrativ 

analys innebär att man som forskare är intresserad av intervjupersonernas egna upplevelser 

och historier Bryman (2011). Han anger att det i en narrativ analys snarare är fokus på hur 

människor skapar mening i något som hänt, snarare än att fokusera på själva händelsen. 
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Nylén (2005) anger att narrativ metod främst används när man arbetar med intervjuer som 

datamaterial, när forskaren analyserar de berättelser som framkommer i intervjuerna kan de 

sättas ihop till nya berättelser som är relevanta för studiens syfte. Utifrån vårt syfte kände vi 

att en narrativ analys var lämplig eftersom det möjliggör för oss att lyfta de delar i vårt 

empiriska material som vi tolkar som mest relevanta. Vi strävar efter att ge en bred bild av 

hur dokumentation i förskolan kan bli pedagogisk, utifrån flera olika tolkningar av vad 

pedagogisk dokumentation är. Arbetet med att göra en narrativ analys innebär att man söker i 

datamaterialet efter berättelser som upplevs vara relevanta, vilka sedan utgör grunden för 

analysen. I vår analysprocess har vi utgått ifrån vårt syfte och vår frågeställning. Vi har 

utifrån det sökt i datamaterialet efter likheter och skillnader i förskollärarnas berättelser som 

besvarar vår frågeställning. Dessa berättelser och upplevelser har vi sedan kodat med hjälp av 

färgpennor. De utsagor som vi bedömt som relevanta presenteras i resultatet, och kommer 

sedan ligga till grund för våra tolkningar och analyser. Vi har valt att inte använda en 

transkriberingsnyckel. När citat från förskollärarnas svar presenteras i resultatet har vi valt att 

tillägga skiljetecken som punkter och kommatecken. Vi är medvetna om att detta till viss del 

kan påverka citaten. Men vi bedömer ändå att innehållet i sak inte har ändrats på grund av 

detta. Vi har valt att kalla de två deltagande förskolorna för ”Svalan” och ”Ekorren” för att 

underlätta för läsaren att särskilja dessa. Förskolan Svalan ligger i ett glesbebyggt område och 

där arbetar Förskollärare A och Förskollärare B. Förskolan Ekorren ligger i ett tätbebyggt 

område och där arbetar Förskollärare C, Förskollärare D och Förskollärare E.  

4.6 Etik 

Bryman (2011) framför några av de etiska principerna inom svensk forskning. Dessa etiska 

principer är: Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och 

Nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren ska informera deltagarna om 

studiens syfte. Genom att deltagarna ställer upp i studien ska deltagarna även få reda på att de 

när som helst kan avsluta sin medverkan. Deltagarna ska likaså få reda på hur studien ska 

genomföras, enligt Bryman. Samtyckeskravet medför att alla som deltar i studien själva ska 

få bestämma ifall de vill medverka. Är deltagarna minderåriga begärs vårdnadshavares 

godkännande. Konfidentialitetskravet innebär ett krav att allt som kan kopplas till personer 

som medverkar i studien måste förvaras från alla oberättigade. Nyttjandekravet är således ett 

krav som innebär att allt material som samlas in kring enskilda individer endast ska användas 

till studiens ändamål. (a.a.).  
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Innan intervjuerna som vi genomfört i vår studie informerade vi deltagarna om vad vårt syfte 

med undersökningen är och hur intervjuerna skulle komma att genomföras. Varje deltagande 

förskollärare fick även skriva under ett dokument som angav att de samtyckte till att delta i 

intervjun och studien. Vi informerade även de deltagande förskollärarna om att de när som 

helst under intervjun kunde avbryta intervjun och sin medverkar i studien, utan att behöva 

uppge någon orsak. Vi förklarade även innan varje intervju att det material som samlas in inte 

kommer att kunna kopplas till de deltagande förskollärarna eller de förskolor som de arbetar 

på. Kvale och Brinkmann (2009) förklarar att det är viktigt att informera kring förvaring av 

det insamlade materialet och att det även är viktigt att radera allt material när det inte längre 

behövs. Vi frågade de deltagande förskollärarna om de kände sig bekväma med att vi spelade 

in en ljudupptagning av intervjusamtalet. Vi frågade likaså förskollärarna om de var villiga 

att bli filmade under den sekvens av samtalet då de intervjuades utifrån sin medhavda 

dokumentation. Därmed fick deltagarna i studien själva välja ifall de kände sig bekväma med 

att bli filmade under samtalet eller inte.  

4.7 Studiens tillförlitlighet 

Tillförlitlighet och trovärdhet i en studies innehåll är mycket viktigt. Bryman (2011) 

beskriver att i kvalitativ forskning handlar validitet och reliabilitet om två huvudsakliga 

bedömningsgrunder, nämligen tillförlitlighet och äkthet. Bryman (2011) tar upp fyra olika 

delar som ingår i en studiens tillförlitlighet.  Dessa fyra delar är trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera.  

Trovärdighet innebär att det i resultatet ska vara garanterat att studien utförs enligt de 

instruktioner som finns och även att resultaten ska rapporteras till de personer som är en del 

av den sociala verklighet som det har forskats kring. Detta för att bekräfta att forskaren har 

förstått den verkligheten korrekt. Vårt syfte är att utifrån verksamma förskollärares berättelser 

försöka bidra med mer kunskap om hur dokumentation blir pedagogisk. Genom att 

sammanställa en intervjuguide utifrån vårt syfte med basfrågor att utgå ifrån under våra 

intervjuer, anser vi att studien är tillförlitlig. Vi har båda utgått ifrån samma basfrågor som en 

del i att säkerställa studiens trovärdighet och tillförlitlighet. Överförbarhet menas, i kvalitativ 

forskning, att det ska vara utförliga och täta beskrivningar av det som framkommer i studien 

och att detta ger andra personer en databas där det går att värdera hur överförbara resultaten 

är till en annan miljö.  



17 
 

Pålitlighet innebär ett granskande synsätt. Ett granskande synsätt menas att det skapas en 

tillgänglig och fullkomlig redogörelse för alla delar i studien och i alla processer som 

förekommer i studien. Under studiens gång kan till exempel medarbetare granska alla de 

processer i studien. I vår studie presenteras och motiveras vårt tillvägagångssätt som en del i 

att säkerställa studiens pålitlighet.  Möjlighet att styrka och konfirmera betyder att den som 

forskar försöker garantera att hen har varit verksam i god tro. Detta innebär således att det ska 

vara uppenbart att forskaren inte med medvetenhet har sett till att personliga värderingar, 

teoretisk inriktning eller liknande låtit påverka resultat och slutsatser av studien.  

5. Resultat 

I det här kapitlet kommer vi att presentera vårt empiriska material, som består av intervjuer 

med fem olika förskollärare. Vi kommer att benämna deltagarna som informanter och 

förskollärare. Resultatet kommer att presenteras utifrån olika rubriker. Vi har valt att inte dela 

upp förskollärarnas berättelser utifrån deras individuella redogörelser. Genom att beskriva 

förskollärarnas berättelser i samband med varandra hoppas vi kunna tydliggöra eventuella 

likheter och skillnader som vi funnit i tolkningen av deras upplevelser. Vi kommer att 

presentera citat från förskollärarnas svar på våra intervjufrågor, som är relevanta för vårt 

syfte. Detta har vi valt att göra eftersom deras tankar kan ses som representationer av vad 

många inom förskolläraryrket upplever, vi vill även ge de deltagande förskollärarna en 

möjlighet att få sina egna formuleringar representerade i anslutning till våra analyser.  

5.1 Olika sätt att göra pedagogisk dokumentation 

Våra informanter tillfrågades alla om hur de uppfattade att pedagogisk dokumentation blir 

till. Förskollärarna beskrev sitt arbete med pedagogisk dokumentation på olika sätt. Tre av 

informanterna ansåg att pedagogisk dokumentation var svårt att precisera, och en av dem 

uttryckte att det är ett ”luddigt” begrepp. Vi tolkar dessa svar som att det kan finnas en viss 

osäkerhet hos förskollärare när det gäller vad pedagogisk dokumentation är och hur man kan 

arbeta med den. Utifrån de svar vi har samlat in kan vi också utläsa en viss frustration över att 

förskolans läroplan behandlar arbetet med dokumentation i förskolan på ett relativt 

odefinierat sätt. En av informanterna uttryckte viss osäkerhet kring hur förskollärare ”ska” 

arbeta med pedagogisk dokumentation i förskolan. Följande citat är ett exempel på detta:  

 

Ja, vi försöker hela tiden, och så strävar vi efter att finna lösningen på det perfekta sättet att göra pedagogiska 

dokumentationer på.  Att få ihop det, det vore eh bra /…/ liksom riktig trisslott och vinna högsta vinsten. 

(Förskollärare C, 2016) 
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Detta uttalande kan tolkas som att det upplevs finnas en viss press, från förskolechefer eller 

kollegor, när det gäller att skapa och arbeta med pedagogisk dokumentation på ett sätt som 

upplevs vara korrekt. Svaret kan också tolkas som att det upplevs vara komplicerat och 

kanske till och med nästintill ouppnåeligt att faktiskt lyckas med att göra pedagogisk 

dokumentation, utifrån formuleringen att det vore som att få en ”trisslott och vinna högsta 

vinsten” om man får ihop det. Det kan finnas olika uppfattningar om för vems skull man gör 

pedagogisk dokumentation. Som förskollärare kan man anse att det är ett sätt för att utveckla 

sin egen profession, genom att regelbundet reflektera och på så sätt känna att man aktivt 

söker nya insikter och erfarenheter. En annan föreställning kan vara att man arbetar med 

pedagogisk dokumentation för barnens skull, som en del i att kunna upptäcka deras lärande 

och intressen. Fokus kan också ligga på att göra pedagogisk dokumentation för att utveckla 

verksamheten. Att reflektera över de processer, möjligheter och begränsningar som finns i 

verksamheten kan då ligga till grund för vidareutveckling av innehåll, struktur och miljö. En 

annan uppfattning kan vara att man gör pedagogisk dokumentation främst för att man ska ha 

någon form av konkret ”bevis” för vad man har arbetat med i förskolan den senaste tiden. 

Detta synsätt kan vara aktuellt om man upplever press från förskolechef, föräldrar eller vid 

nätverksträffar där man möter kollegor och pratar om sin egen verksamhet. Om en 

förskollärare anser att man gör pedagogisk dokumentation för sin egen skull, för barnens 

skull eller för verksamhetens skull, kan man tolka det som att den pedagogiska 

dokumentationen ses som ett redskap. Ett redskap blir den eftersom den aktivt används för att 

på något sätt vidareutveckla en eller flera delar av verksamheten. Den används då för att hitta 

nya sätt att förstå och genomföra pedagogiskt arbete i förskolan. Om en förskollärare istället 

anser att den pedagogiska dokumentationen ska användas som något att visa upp, kan man 

istället tolka det som att den då ses som en produkt. Processen och de upptäckter som kan 

göras utifrån dokumentationen är då inte viktig, utan snarare att man har ett konkret stöd för 

sina berättelser om arbetet i förskolan.   

Pedagogisk dokumentation som arbetssätt kan vara svår att definiera. Vi tolkar vår 

informants upplevelse som ett tecken på att det kan upplevas som en nackdel, utifrån 

beskrivningen att det vore som att vinna högsta vinsten om man lyckas. Det finns inga 

specifika regler och ramar som anger hur en dokumentation ska bearbetas för att bli 

pedagogisk. Detta är istället något som kan variera beroende på typ av dokumentation, 

barngrupp, förutsättningar och syfte. Det kan också upplevas som positivt att det är relativt 
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oförutsägbart att arbeta med att göra en dokumentation pedagogisk. En fördel med den 

pedagogiska dokumentationens öppenhet kan vara att man som förskollärare har stor frihet att 

själv avgöra när en dokumentation har blivit pedagogisk. Det kan vara viktigt att kunna 

avgöra när en dokumentation har övergått till att bli pedagogisk om man arbetar på en 

förskola som är inspirerad av Reggio Emilias arbetssätt. Detta eftersom verksamheten på 

förskolan då har anpassats och utformats efter pedagogisk dokumentation som arbetssätt, ett 

aktivt val har alltså gjorts som resulterat i att man väljer att gå in i processer utifrån 

dokumentation. Utifrån våra informanters svar på hur en dokumentation blir pedagogisk kan 

man se att det finns många olika sätt att definiera det på.  

En förskollärare uttryckte att det var en process att arbeta med pedagogisk dokumentation. 

Detta uttrycktes på följande sätt: 

Ah för mig är det så att en dokumentation kan bli pedagogisk först när den är reflekterad för annars är den för 

mig bara, inom citationstecken, en dokumentation. För då har jag dokumenterat något men jag har inte 

reflekterat över den. (Förskollärare A, 2016) 

I vår intervju framkom att denna förskollärare hade deltagit i en utbildning i hur man kan 

arbeta med pedagogisk dokumentation, och att hen upplevde att dessa nya kunskaper och 

insikter varit till stor hjälp i arbetet med pedagogisk dokumentation. Detta kan tolkas som att 

hen känner en säkerhet när det gäller att arbeta med pedagogisk dokumentation, möjligtvis 

tack vare att hen just har fått en vidgad uppfattning om vad pedagogisk dokumentation är. 

Den informant i vår studie som tog sin förskollärarexamen mest nyligen riktar istället kritik 

mot hur hen lärde sig att arbeta med pedagogisk dokumentation under sin utbildning. Hen 

anger att de på utbildningen fick lära sig att bara genom att ta en bild av något och anteckna 

vad som skedde så blev det genast en pedagogisk dokumentation. Denna upplevelse står i 

skarp kontrast till det som vår andra informant beskrev då hen hade lärt sig att arbeta med 

pedagogisk dokumentation.  

En förskollärare beskrev att man kan utgå ifrån de tre orden ”observera”, ”dokumentera” och 

”reflektera” vid skapandet av pedagogisk dokumentation. Man börjar då med att observera en 

speciell aktivitet eller händelse, och då är det viktigt att man är genuint intresserad och 

nyfiken på det barnen gör och säger. Att ställa öppna frågor till barnen är ett sätt att visa att 

man är intresserad av det de gör och det ökar också barnens delaktighet i 

dokumentationsprocessen. När man har filmat, antecknat eller fotograferat det som skett så 

har man en dokumentation att utgå ifrån. Den dokumentationen kan sedan läggas på bordet 

under reflektionstiden i arbetslaget, då man tillsammans kan reflektera och tolka det som 
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händer i dokumentationen, för att på så vis göra den pedagogisk. Detta synsätt på hur 

dokumentation kan göras pedagogisk stämmer överens med majoriteten av de svar vi fått av 

informanterna under våra intervjuer. Denna beskrivning kan ses som ett konkret exempel på 

hur pedagogisk dokumentation kan förstås som en process och ett innehåll, vilket Dahlberg, 

Moss och Pence (1999) beskriver. Startpunkten är i detta fall att utgå ifrån någon typ av 

dokumentation, som sedan står i centrum för en reflektionsprocess där man kan lyfta olika 

perspektiv och tolkningar. 

Majoriteten av förskollärarna var eniga om att en dokumentation blir pedagogisk när den står 

i fokus för någon form av samtal och process. En av deltagarna illustrerade det genom att 

beskriva att de var noga med att dokumentera mycket av det som barnen gjorde och att de 

sedan alltid hade någon typ av dokumentation på bordet under sina reflektioner som de kunde 

reflektera över tillsammans. En av förskollärarna beskrev att de frågor som de reflekterar 

över under sin reflektionstid beror på vilken aktivitet det är som har dokumenterats. Om 

dokumentationen består av två barn som spelar, ett barn som målar eller om det är en grupp 

barn som leker något, så blir frågorna som pedagogerna ställer sig olika. Om 

dokumentationen till exempel består av ett barn som målar något så kan frågorna som 

förskollärarna utgår ifrån handla om vad barnen har berättat om sin målning, både under tiden 

som processen pågått och i efterhand. De reflekterar också över dokumentationer utifrån 

deras aktuella tema och utifrån sina värdeord. De diskuterar då huruvida spår av temat och 

deras värdeord är synliga i en aktivitet eller i ett skapande.  

En annan informant uttryckte istället att en dokumentation blir pedagogisk när 

utgångspunkten i en dokumentationsprocess har varit ett barns lärande och när man sedan ser 

att barnet i fråga gör framsteg. Det är alltså enligt detta tankesätt först när en förändring i ett 

barns lärande blir påtaglig som en pedagogisk dokumentation har uppstått. Dessa två synsätt 

skiljer sig från varandra, och kan förklaras med att förskollärarna har olika syn på vad lärande 

och kunskap innebär i förskolan. En uppfattning som framträder är att lärandet i förskolan 

handlar om att förbereda barnen inför skolan, och att det därför är viktigt att på något sätt 

mäta eller utvärdera detta lärande för att säkerställa att barnen får med sig kunskaper som kan 

underlätta för deras skolstart. Den andra uppfattningen som framträder är att lärande och 

kunskap i förskolans verksamhet istället handlar om att utgå ifrån det barnen tycker är 

intressant, oavsett om det är något som man anser att de kan ha nytta av när de börjar i skolan 

eller inte. Om man arbetar efter detta didaktiska synsätt kan det innebära att man istället 

fokuserar på att barnen ska uppleva att det är roligt att lära sig nya saker, snarare än att 
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förbereda dem inför fortsatt skolgång. Dessa två skilda uppfattningar kan vara en indikation 

på att det kan behövas mer tid för reflektion i arbetslagen för att kunna fundera tillsammans 

om denna fråga.  

Tre av informanterna betonar också vikten av att det inte bara är i samtal mellan personalen i 

förskolan som en dokumentation kan bli pedagogisk, utan också ett samtal mellan barn, 

vårdnadshavare och pedagoger gör att den blir pedagogisk. Detta kan man tolka som att flera 

av förskollärarna upplever att det är viktigt att inte pedagogerna upplevs ha någon form av 

tolkningsföreträde, utan att det är lika värdefullt när en vårdnadshavare är delaktig i att 

reflektera kring en dokumentation, som när pedagoger gör det. En informant förklarar på 

följande sätt. 

En dokumentation blir pedagogisk när den lyfts i samtal, och det kan vara mellan pedagog och barn eller mellan 

pedagog och förälder eller vårdnadshavare, eller genom barn-barn som kanske diskuterar text och bilder eller 

bara bilder /…/ och det är dom samtalen som för dokumentationen ett steg högre så att den blir 

pedagogisk.(Förskollärare C, 2016) 

En förskollärare valde att beskriva ett konkret tillfälle då hen ansåg att en dokumentation 

blivit pedagogisk. Förskolläraren dokumenterade ett litet barn som byggde med klossar. 

Barnet började med att använda två blåa klossar, sedan två vita och sedan två blåa igen. 

Barnet uppmärksammade då att ett mönster hade skapats, vilket dokumenterades av 

förskolläraren i form av fotografier. Förskolläraren beskrev då att den här situationen är en 

definition av när en dokumentation har blivit pedagogisk, eftersom barnet då ”har sett att hen 

har gjort någonting som det har blivit någonting av”. Den här förskolläraren kan antas ha en 

syn på barns lärande i förskolan som en konkret produkt. Målet med och definitionen av 

pedagogisk dokumentation blir då att se något som enligt förskollärarens uppfattning kan 

tolkas som framsteg, utifrån det barnet tidigare kunde. 

En förskollärare underströk att det måste vara minst två personer som reflekterar tillsammans 

för att det ska bli pedagogisk dokumentation:  

 

När jag säger reflekterat så tänker jag att man reflekterar tillsammans med någon annan kanske också- man kan 

reflektera med sig själv också men jag brukar säga att man- för att den ska bli pedagogisk så reflekterar man 

tillsammans med någon annan. (Förskollärare A, 2016) 

Detta uttalande står i motsats till det som Dahlberg, Moss och Pence (1999) anger, nämligen 

att den reflektionsprocess som krävs för att en dokumentation ska bli pedagogisk kan göras 

både enskilt och tillsammans med andra. Flera informanter lyfter under intervjuerna att 
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pedagogisk dokumentation är något som arbetas fram tillsammans med andra. Detta 

underströks från informanternas sida trots att de aldrig fick en fråga som specifikt handlade 

om huruvida en pedagogisk dokumentation kan vara resultatet av en ensam persons 

reflektion.  

5.2 Syftet med pedagogisk dokumentation 

Vi valde att fråga våra informanter om vad de upplevde att syftet med pedagogisk 

dokumentation var. Detta gjorde vi eftersom vi menar att den motivation och det syfte som en 

förskollärare upplever när hen dokumenterar något också påverkar hur man senare reflekterar 

och bearbetar dokumentationen, och även vad den tillåts att bli i verksamheten tillsammans 

med barnen. Fyra av informanterna uppgav att ett av syftena med deras dokumentering var att 

fånga barnens tankar, processer och lärande för att sedan kunna reflektera över det för att 

förbättra verksamheten utifrån barnens behov och förutsättningar. Om det istället hade 

framkommit att informanterna istället dokumenterade något med målet att enbart sätta upp 

det på väggen oreflekterat, för att senare kunna ha någon form av ”bevis” för vad man gör i 

verksamheten om förskolechefen skulle fråga, hade förskollärarens syfte med att göra 

dokumentationen också påverkat hur den hade ansetts bli pedagogisk.  

Fyra av informanter uttryckte att syftet med pedagogisk dokumentation var att upptäcka barns 

lärande, intressen och processer. En annan förskollärare menade istället att syftet med 

pedagogisk dokumentation var att ha något att visa upp för föräldrarna när de undrar vad 

barnen har lärt sig. En annan informant angav att syftet med pedagogisk dokumentation 

istället var att man som pedagog skulle kunna känna att ”nu var jag duktig”. Formuleringen 

”nu var jag duktig” tolkar vi som att arbetet med den pedagogiska dokumentationen kanske 

snarare uppfattas som något som bara måste göras. Kanske upplevs det som något som 

förskolechefen eller styrdokumenten kräver att man ska göra, och när man väl har reflekterat 

över dokumentationen och gjort den pedagogisk så kan man ägna sig åt saker som kanske 

känns mer relevanta. Den informant som istället uttryckte att syftet med att göra 

dokumentation pedagogisk var för att man skulle ha något att visa föräldrarna, menade att 

dokumentationen då skulle utgöra ett konkret bevis på att barnen hade genomgått en viss 

lärprocess, som sedan kunde visas upp för föräldrarna. Flera andra förskollärare markerade 

istället att syftet med pedagogisk dokumentation var att sätta barnens intressen, processer och 

utforskande i fokus. 
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5.3 Att fortsätta utvecklas 

Två av informanter uttrycker att nätverksträffar och nyligen utgiven litteratur är ett viktigt 

redskap för att kunna förstå hur man kan göra dokumentation pedagogisk. För att ständigt 

hålla sig uppdaterad och hela tiden reflektera över sitt ställningstagande när det gäller att 

arbeta med pedagogisk dokumentation tror vi att det är viktigt att reflektera tillsammans. En 

av förskollärarna beskrev också att de har fått möjlighet att gå på många olika föreläsningar 

och att det sedan resulterar i att man pratar om det man lyssnat på tillsammans med 

arbetslaget. Hen anger vidare att det kan vara väldigt lärorikt när någon utomstående kommer 

till förskolan och informerar om hur man kan arbeta med pedagogisk dokumentation. 

Dilemmat med dessa besök anger hen är att när man lyssnar på någon som har mycket 

kompetens inom pedagogisk dokumentation som arbetsverktyg så låter det ofta som om det 

är väldigt ”lätt och bra”, men när man sedan kommer tillbaka till sin egen verksamhet och ska 

försöka omsätta det man har lärt sig i praktiken så upplever man oftast att det är svårt. Detta 

kan tolkas som att arbetet med pedagogisk dokumentation är en ständigt pågående process 

och att det både kan finnas för- och nackdelar med det.  

Det kan upplevas som en stressande faktor att det hela tiden kommer ny litteratur som 

handlar om hur man kan arbeta med pedagogisk dokumentation, speciellt om man redan 

tidigare har känt att man inte riktigt är helt säker på vad det innebär. Uttalandet visar att det är 

viktigt att få kontinuerligt stöd när man befinner sig i processen att lära sig arbeta med 

pedagogisk dokumentation på ett nytt sätt. Vi upplever att informanten blir genuint inspirerad 

av att lyssna på olika föreläsare som berättar om hur de arbetar med pedagogisk 

dokumentation, men att den inspirationen ibland försvinner när man som förskollärare ska 

försöka omsätta dessa exempel till praktik i sin egen verksamhet. Vi tolkar därför detta som 

att det är av stor vikt att man får mycket utrymme att reflektera och utforska pedagogisk 

dokumentation i arbetslaget och att man även har tillgång till ytterligare stöd och handledning 

om man upplever att man vill ha det. En av våra informanter uttryckte att de har pratat 

mycket om pedagogisk dokumentation, men att de ”inte har så speciellt pedagogisk 

dokumentation”. Vi menar att detta kan vara ett exempel på hur man som förskollärare kan 

känna att man inte riktigt lyckas leva upp till de förväntningar som kan existera när det gäller 

pedagogisk dokumentation. Liknande uttalanden framkom flera gånger under våra intervjuer, 

vilket kan tolkas som att det finns ett behov av att få ytterligare handledning och stöd i arbetet 

med pedagogisk dokumentation. Att en förskollärare angav att de inte hade så pedagogisk 

dokumentation kan ställas i relation till en annan informants uttalande då hen beskrev att de 
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försöker hitta det perfekta sättet att göra pedagogisk dokumentation. Båda dessa uttalanden 

kan tolkas som att det finns ett sätt att arbeta med att göra dokumentation pedagogisk som 

uppfattas som det enda rätta.  

5.4 Barns delaktighet 

Fyra av förskollärarna underströk betydelsen av att barnen får möjlighet att vara delaktiga i 

arbetet med den pedagogiska dokumentationen. En av förskollärarna beskrev ett tillfälle då 

flera barn deltog i en aktivitet där de skulle göra ett kollage. Aktiviteten fotograferades av 

närvarande pedagoger, och bilderna visades sedan upp under en samling. Barnen fick då 

berätta för sina kamrater om kollaget de hade gjort och vad de tyckte om det. De andra 

barnen som inte varit med i aktiviteten fick sedan ställa frågor till barnen, vilket gjorde att de 

fick reflektera över varför de gjort på ett visst sätt. Förskolläraren hävdade att det är viktigt 

att vara medveten om att dokumentationen av aktiviteten blev pedagogisk i det ögonblick då 

barnen reflekterade tillsammans.  

Eftersom förskolläraren valde att understryka denna uppfattning specifikt så utläser vi utifrån 

detta svar att hen tidigare kan ha mött tankar angående hur pedagogisk dokumentation blir 

till, och då upplevt att vissa pedagoger inte anser att dokumentation blir pedagogisk när 

enbart barn samtalar om den. Vi upplever att detta är ett tydligt exempel på hur man kan göra 

barn delaktiga i skapandet av pedagogisk dokumentation. Eftersom de båda förskolorna som 

är delaktiga i vår studie är inspirerade av Reggio Emilias filosofi, tolkar vi det som att en del 

av deras filosofi angående det kompetenta barnet blir synlig i detta exempel på hur man kan 

arbeta med pedagogisk dokumentation. När barnen erbjuds vara delaktiga i skapandet av 

pedagogisk dokumentation, med eller utan en medverkande vuxen, kan det tolkas som att 

barnen anses vara kompetenta och att deras tankar och reflektioner har samma värde som en 

vuxens. 

Fyra av informanterna lyfter alltså vikten av att ge tillbaka dokumentationen till barnen för att 

då skapa pedagogisk dokumentation tillsammans. Genom att samtala med barnen och lyssna 

på de tankar, upplevelser och upptäckter de har kan man tillsammans hitta nya saker att 

utforska. Detta är en process som möjliggör för barns delaktighet och synliggör det som har 

fångat barnens intresse i en viss aktivitet. Det kan även vara så att pedagoger ibland har tolkat 

en situation eller en lek på ett sätt som inte alls stämmer överens med barnens egen 

uppfattning. Genom att ge tillbaka dokumentation till barnen och tillsammans göra den 
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pedagogisk möjliggör man för barns delaktighet men man minskar också risken för att 

misstolka en situation på grund av att man valt att utelämna barnens egna tankar.   

En informant, beskrev att det är viktigt att vara delaktig i och flexibel för det barnen är 

intresserade av. Hen visade en bild på när ett barn vid ett tillfälle befann sig i ateljén och 

målade en teckning, då förskolläraren kom in och frågade om barnet ville ta ett kort på 

teckningen och visa för sina vänner. Barnet tog då en bild och tittade sedan på den direkt 

tillsammans med pedagogen. De upptäckte då att det på bilden var flera väldigt tydliga 

”solstrålar” synliga bredvid teckningen. De började tillsammans reflektera över fenomenet på 

bilden och barnet upptäckte att det var regnbågsfärger synliga i ”solstrålarna”. Förskolläraren 

understryker då i sin intervju att bilden i det ögonblicket blev pedagogisk dokumentation, när 

de tillsammans reflekterade över den. Barnet samlades sedan runt den här dokumentationen 

tillsammans med resten av barngruppen där många nya tankar och reflektioner väcktes. 

Denna bild blev sedan utgångspunkten för avdelningens tema om regnbågen. Vi upplever att 

detta exempel tydligt visar hur man kan utgå ifrån barnen när man arbetar med pedagogisk 

dokumentation och vikten av att göra dem delaktiga i processen. Eftersom förskolläraren gav 

barnet möjlighet att själv dokumentera sitt skapande och sedan ta sig tid att titta på bilden 

tillsammans, gjordes upptäckten med regnbågsfärgerna. Detta gjorde också att 

dokumentationen blev pedagogisk enligt förskolläraren. Temat som sedan utvecklades på 

avdelningen hade utgångspunkt i barnens upptäckter och intressen. Vi menar att detta är ett 

tydligt exempel på det tillvägagångssätt som används inom Reggio Emilias pedagogik. Där är 

det viktigt att man försöker se saker från barnens perspektiv, och att man som pedagog tar sig 

tid för att lyssna på och reflektera med barnen.  

6. Diskussion 

I diskussionen börjar vi med att diskutera vårt val av metod för studien. Sedan diskuterar vi 

det resultat vi har kommit fram till med utgångspunkt i vårt syfte och vår forskningsfråga. Vi 

diskuterar även resultatet i relation till den tidigare forskning som berörs i bakgrunden. Vi 

resonerar sedan kring hur vårt resultat kan sättas i relation till förskolans verksamhet. 

Därefter ger vi förslag på fortsatt forskning inom området.  

Syftet med studien har varit att fördjupa förståelsen för hur dokumentation blir pedagogisk i 

förskolans verksamhet. 

 

6.1 Metoddiskussion 
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När vi genomförde vår studie utgick vi ifrån kvalitativ forskningsmetod. Detta valde vi att 

göra eftersom vi var intresserade av att undersöka deltagarnas egna erfarenheter och 

uppfattningar om pedagogisk dokumentation för att sedan kunna tolka och dra slutsatser. Vi 

valde att göra intervjuer på två olika förskolor som båda var inspirerade av Reggio Emilias 

arbetssätt. Vi gjorde detta val eftersom vi ville utöka urvalsgruppen. Om vi istället hade 

intervjuat ett antal förskollärare som alla arbetade på samma förskola hade det datamaterial 

som vi har samlat in kanske blivit mer enformigt. Det tror vi hade kunnat bero på att man 

som kollegor på samma förskola ofta har reflekterar och diskuterat olika arbetssätt 

gemensamt. Risken hade därför kunnat vara att de svar vi hade fått in hade representerat en 

gemensamt accepterad syn på hur dokumentation blir pedagogisk, istället för förskollärarnas 

egna upplevelser. Därför ansåg vi att det var viktigt att göra våra intervjuer på två olika 

förskolor, för att förhoppningsvis kunna få en bredare mångfald och större tillförlitlighet 

bland våra svar. Innan vi valde att använda oss av intervjuer som metod för att samla in vårt 

datamaterial diskuterade vi även fördelar och nackdelar med att istället använda oss av 

enkäter eller observationer. Om vi hade använt oss av enkäter så hade vi kunnat basera vår 

studie på betydligt fler förskollärares svar. Men det hade varit omöjligt för oss att ställa 

följdfrågor utifrån informanternas svar, vilket vi upplevde som en viktig möjlighet under 

datainsamlingsmomentet. Vi funderade också på att göra observationer, då hade vi kunnat 

delta under förskollärarnas planeringsträffar och observera och dokumentera dessa. Denna 

typ av dokumentation hade givit oss ett mer konkret och djupt datamaterial att utgå ifrån. 

Utifrån de tidigare studier vi har tagit del av upplevde vi dock att det hade kunnat påverka 

informanterna negativ att ha en filmkamera närvarande. Det hade även kunnat resultera i att 

förskollärarna hade känts sig granskade eller att de var tvungna att bevisa något för oss, vilket 

vi inte ville riskera. Vi valde därför att endast filma en liten del av våra intervjuer, och bad då 

om förskollärarnas samtycke först. Vi känner att intervjuer var det mest lämpliga 

tillvägagångssättet för att samla in vårt datamaterial. Tack vare våra intervjuer har vi fått 

möta många olika tankar om pedagogisk dokumentation. De intervjuer som vi genomförde 

påminde till stor del om samtal, vilket resulterade i att de intervjuade förskollärarna kunde 

svara fritt på våra frågor om pedagogisk dokumentation. Trots att svaren på våra 

intervjufrågor ibland tog en oväntad riktning som kanske inte alltid upplevdes som relevant 

för vår studie, så kände vi ändå att vi kunde göra många olika tolkningar utifrån de svar vi 

samlade in.  
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Vi genomförde alla våra intervjuer kort efter varandra vilket gjorde att det fanns lite tid för 

oss att hinna reflektera över hur vi genomfört intervjun och hur informanterna reagerade på 

våra frågor. Om vi istället hade spritt ut intervjuerna under flera dagar hade vi kunnat lyssna 

på våra inspelade intervjuer och reflektera över vårt genomförande och eventuella följdfrågor 

som hade kunnat vara intressanta för vår frågeställning. Vi valde att filma den delen av 

intervjun då förskollärarna beskrev hur de gjorde pedagogisk dokumentation utifrån en 

specifik dokumentation de fått ta med sig. Vi använde filmning som ett komplement till det 

andra datamaterialet vi också samlade in under våra intervjuer. Vi upplevde dock att vårt 

filmade material inte bidrog till en större förståelse för vårt syfte än de ljudinspelningar och 

den fotodokumentation som vi också hade gjort. Vår analysprocess har därför främst grundats 

på våra ljudinspelade intervjuer och de transkriberingar som vi har gjort utifrån dessa.  

6.2 Resultatdiskussion 

Genom att göra intervjuer med förskollärare fann vi att det finns en viss osäkerhet när det 

gäller att göra dokumentation pedagogisk och hur man ska arbeta med den. Vi fann också att 

förskollärarna ansåg att dokumentation blir pedagogisk när den reflekteras över tillsammans 

med andra personer. Förskollärarna ansåg även att barns delaktighet är en viktig del av att 

göra dokumentationen pedagogisk. När barnen är delaktiga i arbetet med den pedagogiska 

dokumentationen blir de lyssnade på. Delaktigheten möjliggör också för att det är barnens 

egna tankar och upptäckter som framtida projekt kan utgå ifrån, vilket är något som 

förespråkas inom Reggio Emilia. Genom att bjuda in barnen att delta i arbetet med den 

pedagogiska dokumentationen kan man också få nya perspektiv på det som man kanske har 

tagit förgivet.  

I vår studie har vi valt att intervjua fem förskollärare på två olika förskolor. Det är viktigt att 

vara medveten om att vårt resultat endast är baserat på en liten andel förskollärares tankar och 

upplevelser om pedagogisk dokumentation. För att kunna dra generella slutsatser om 

förskollärares processer inom arbetet med pedagogisk dokumentation skulle ytterligare och 

betydligt mer omfattande kvalitativa studier behöva genomföras. Vi anser dock att vårt 

resultat påvisar det som också flera tidigare studier i vår bakgrund har kommit fram till, och 

bekräftar även de upplevelser vi tidigare har fått under våra verksamhetsförlagda 

utbildningar; att det finns många olika uppfattningar om vad pedagogisk dokumentation är 

och hur den blir pedagogisk. I vår studie anser vi att det även framkommer tydligt att det kan 

finnas en uppfattning hos förskollärare om att det finns ett sätt att göra pedagogisk 

dokumentation som är mer ”rätt” än andra sätt. Eneflos (2014) studie kom fram till en 



28 
 

liknande slutsats, men då handlade det istället om att förskollärarna angav att pedagoger 

måste hitta sitt eget ”rätta” sätt att göra pedagogisk dokumentation, utifrån sina egna 

förutsättningar. I vår studie är det två förskollärare som istället uttrycker att de ”inte gör så 

pedagogisk dokumentation” och att de strävar efter att hitta det ”rätta sättet”. Detta tolkar vi 

som att det finns en uppfattning om att det existerar en viss procedur som är likadan för alla, 

och som måste göras för att dokumentation ska bli pedagogisk.  

Vi upplever att vi har besvarat vår frågeställning med hjälp av våra intervjuer med 

förskollärarna. I vår studie presenteras flera olika konkreta exempel på när förskollärare anser 

att en dokumentation har övergått till att bli en pedagogisk dokumentation. I studien finns 

också flera olika tolkningar av tillblivelsen av pedagogisk dokumentation representerade i 

anslutning till tidigare forskning.  

Det framgick i vår studie att flera av förskollärarna kände att det fanns ett sätt som var ”rätt” 

men att de inte hade hittat det sättet ännu. Vi anser att denna uppfattning stämmer överens 

med det som Brodin och Renblad (2014) kom fram till i sin studie. Med hjälp av deras 

enkätundersökningar framgick det att endast tio procent av de deltagande pedagogerna 

upplevde att det var enkelt att göra pedagogisk dokumentation utifrån styrdokumenten. Fyra 

av våra informanter uppgav att dokumentation blir pedagogisk när den är centrum i ett 

reflekterande samtal. Utan ett reflekterande och analyserande samtal är det ”bara” en 

dokumentation. Detta resonemang påminner om de tankar som presenterades i Holmbergs 

(2015) avhandling där det framgick att en dokumentation som ej blir reflekterad är ”bara” en 

dokumentation. 

Project Zero och Reggio Children (2006) anger att en viktig del inom Reggio Emilias filosofi 

handlar om att utgå ifrån barnens tankar och att göra dem delaktiga i att utforma 

verksamheten. Denna pedagogik upplever vi att det finns tydliga spår av på de båda 

förskolorna där vi har gjort våra intervjuer. Fyra av pedagogerna pratar om att en vital del av 

att göra dokumentation pedagogisk och meningsfull, är att ge tillbaka dokumentationen till 

barnen. Deras tankar och upptäckter gör att man som förskollärare kan få syn på nya, 

oväntade processer och teman. Att göra dokumentation pedagogisk tillsammans med barnen 

tolkar vi även som ett sätt att nå upp till de angivelser som står i förskolans läroplan 

(Skolverket, 2010) angående barns delaktighet och intressen. Det kan också ses som ett sätt 

att möjliggöra för att alla barns röster och åsikter ska bli lyssnade på, som en del av den 

demokratiska grund som verksamheten ska vila på, som också nämns i läroplanen. Flera av 
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de intervjuade förskollärarna anger dock i vår studie att de känner viss osäkerhet när det 

gäller arbetet med den pedagogiska dokumentationen. Utifrån vårt resultat tror vi att det kan 

vara betydelsefullt att alla i ett arbetslag har samma uppfattning och utgångspunkt när det 

gäller hur dokumentation blir pedagogisk, eftersom det är ett verktyg som Reggio Emilia-

inspirerade förskolor har valt att arbeta med. 

I Skolverkets nationella utvärdering som gjordes 2008 framkom det att allt fler förskollärare 

hade börjat arbeta mer aktivt med pedagogisk dokumentation sedan den senaste 

utvärderingen genomfördes 2004. I vårt resultat fann vi att tre informanter uttryckte att det är 

en process att arbeta med pedagogisk dokumentation, och att man hela tiden utvecklas när 

man arbetar med det. Vi menar att det som Skolverket kom fram till i sin utvärdering även 

blir synligt i vårt resultat; att förskollärare i allt större utsträckning arbetar med att utveckla 

sitt arbetssätt gällande pedagogisk dokumentation.  

Två informanter underströk att det var viktigt att läsa nyutgiven litteratur och vara delaktig i 

nätverksträffar för att hela tiden utvecklas som användare av pedagogisk dokumentation. I 

vår studie framkommer flera exempel på förskollärare som tar ansvar för sitt eget lärande 

genom att läsa i litteratur och ta sig tid till att reflektera tillsammans med sina kollegor. I 

likhet med det som informanterna beskriver så anger Dahlberg, Moss och Pence (1999) att 

nätverksträffar och reflektion tillsammans med kollegor är en grundpelare när det gäller att 

arbeta med pedagogisk dokumentation.  Vi tolkar detta som att det är en stor fördel om man 

som förskollärare känner ett eget ansvar för sitt lärande och därför aktivt och regelbundet 

söker nya sätt att förstå verktyget pedagogisk dokumentation på.  

6.3 Resultatets betydelse för förskolans verksamhet 

Att arbeta med pedagogisk dokumentation för att upptäcka och synliggöra barns och 

pedagogers lärande är en komplex process. I förskolans läroplan står det ej angivet att man 

ska arbeta med just pedagogisk dokumentation, vilket vi menar kan vara förvirrande. I det 

stödmaterial som har givits ut av Skolverket anges att pedagogisk dokumentation är ett av 

flera verktyg som kan användas för att utveckla verksamheten och synliggöra barns 

processer. Vi upplevde båda två i början av vår utbildning till förskollärare att pedagogisk 

dokumentation var ett arbetssätt som styrdokumenten krävde att vi skulle använda oss av. På 

senare år har vi dock insett att pedagogisk dokumentation snarare är ett verktyg bland flera 

andra, för att utveckla verksamheten och synliggöra de processer som barnen befinner sig i. 

Vi tror att flera förskollärare känner en stor press när det gäller att ”lyckas” med pedagogisk 

dokumentation. Utifrån de svar vi fått i våra intervjuer så kan man anta att det kanske skulle 
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minska den eventuella press som förskollärare kan känna gällande pedagogisk 

dokumentation, om Skolverket på ett tydligare sätt förmedlade att pedagogisk dokumentation 

är ett verktyg som är komplext och anpassningsbart utifrån den verksamhet man befinner sig 

i.   

Detta menar vi kan vara en indikation på att Skolverket kan behöva tydliggöra ännu mer vad 

begreppet pedagogisk dokumentation innebär och hur man kan arbeta med det i förskolans 

verksamhet. 

Vår studie visar att det finns många olika sätt att tolka pedagogisk dokumentation på, och vi 

tror att det är viktigt att blivande förskollärare får möta pedagogisk dokumentation i både 

verksamheten och litteraturen i stor utsträckning under sin utbildning. 

6.4 Vidare forskning 

Förslag på vidare forskning inom området pedagogisk dokumentation kan vara att fokusera 

på barnens perspektiv när det gäller att bli dokumenterade och reflekterade över, både för sin 

egen skull och som en del av att utveckla verksamheten i förskolan. Det kan också vara av 

intresse att undersöka barns delaktighet i arbetet med att göra dokumentation pedagogisk. 

Även en forskningsfråga som försöker besvara vad det upplevda syftet med pedagogisk 

dokumentation är, kan vara relevant utifrån det vi har kommit fram till i vår studie. Det kan 

också vara av intresse att undersöka vilka alternativa arbetsverktyg som används i förskolor 

där pedagogisk dokumentation har valts bort.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

7. Referenser 

Alnervik, K. (2013). ”Men så kan man ju också tänka!”: pedagogisk dokumentation som 

förändringsverktyg i förskolan. Diss. Jönköping: Högskolan i Jönköping, 2013. Jönköping. 

 

Bjervås, L. (2011). Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som bedömningspraktik i 

förskolan: en diskursanalys. Diss. Göteborg: Göteborgs universitet, 2011. Göteborg. 

 

Brodin, J., & Renblad, K. (2015). Perspektiv på kvalitet i förskolan. Johanneshov: MTM. 

 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (2., [rev.] uppl.) Malmö: Liber. 

 

Dahlberg, G., & Elfström, I. (2014). Pedagogisk dokumentation i tillblivelse. Pedagogisk 

forskning i Sverige, 4-5, 268-296.  

Hämtad från 

https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&v

ed=0ahUKEwjetK6o4-

DMAhWHjSwKHUdoAF4QFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fjournals.lub.lu.se%2Findex.

php%2Fpfs%2Farticle%2Fdownload%2F13164%2F11753&usg=AFQjCNFFlk6uDltOk68B

EaFGR3HrhejKHQ  

 

Dahlberg, G., Moss, P., & Pence, A. (2002). Från kvalitet till meningsskapande: 

postmoderna perspektiv - exemplet förskolan. Stockholm: HLS förlag. 

 

Elfström, I. (2013). Uppföljning och utvärdering för förändring: pedagogisk dokumentation 

som grund för kontinuerlig verksamhetsutveckling och systematiskt kvalitetsarbete i 

förskolan. Diss. Stockholm: Stockholms universitet, 2013. Stockholm. 

 

Emilson, A., & Pramling Samuelsson, I. (2014). Documentation and communication in 

Swedish preschools. Early Years: An International Research Journal, 2, 175-187. 

doi:10.1080/09575146.2014.880664 

 

Engdahl, I., & Ärlemalm-Hagsér, E. (red.) (2015). Att bli förskollärare: mångfacetterad 

komplexitet. (1. uppl.) Stockholm: Liber. 

 



32 
 

Holmberg, C. (2015). Så är det ju - den blir aldrig färdig!: en etnografisk studie om 

förskolepedagogers arbete med pedagogisk dokumentation. Licentiatavhandling Stockholm: 

Stockholms universitet, 2015. Stockholm. 

 

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. (3. [rev.] uppl.) 

Lund: Studentlitteratur. 

 

Lindgren Eneflo, E. (2014). Dokumentationens dilemman: förskollärare samtalar om 

pedagogisk dokumentation. Licentiatavhandling Umeå: Umeå universitet, 2014. Umeå. 

Nylén, U. (2005). Att presentera kvalitativa data – framställningsstrategier för 

empiriredovisning. Malmö: Liber.  

 

Palmer, A. (2012). Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan: pedagogisk 

dokumentation. Stockholm: Skolverket. 

 

Project Zero och Reggio Children. (2006). Att göra lärandet synligt: barns lärande – 

individuellt och i grupp. Stockholm: HLS Förlag. 

 

Skolinspektionen (2012). Förskola, före skola - lärande och bärande [Elektronisk resurs]: 

kvalitetsgranskningsrapport om förskolans arbete med det förstärkta pedagogiska uppdraget. 

Stockholm: Skolinspektionen. 

 

Skolverket (2008). Tio år efter förskolereformen: nationell utvärdering av förskolan. 

Stockholm: Skolverket. 

Skolverket (2010). Läroplan för förskolan Lpfö 98. ([Ny, rev. utg.]). Stockholm: Skolverket. 

 

Wehner-Godée, C. (2010). Att fånga lärandet: pedagogisk dokumentation med hjälp av olika 

medier. (2. uppl.) Stockholm: Liber. 

 

 

 

 

 



33 
 

Bilagor 

Bilaga 1. 

Intervjuguide 

Intervjuguide för intervju med förskollärare angående arbetet med pedagogisk 

dokumentation.  

 

 Beskriv hur ni utvecklar er pedagogiska dokumentation? 

 Vad använder ni er av för verktyg när ni dokumenterar?  

 Hur blir en dokumentation pedagogisk?  

 Vad tänker du att syftet med den pedagogiska dokumentationen är?  

 Hur har du lärt dig att ”göra” pedagogisk dokumentation?  

 Hur väljer du ut vad som ska dokumenteras?  

 Hur har ni arbetat med just den här dokumentationen?  
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Bilaga 2.  

Samtycke för vuxen till deltagande i studentforskning 

Förskollärarutbildningen – Examens arbete (LEXP16v16) – Våren 2016 

 

Emelie Ekberg och Amanda Holm Petersson genomför en studie i kursen Examensarbete inom 

ramen för förskollärarprogrammet vid Jönköping University. Övergripande fokus i studien är 

att undersöka pedagogiska och didaktiska frågor rörande förskolans policy och praktik. Mer 

specifikt handlar denna studie om att studera hur förskollärare tänker och gör när de gör sin 

dokumentation pedagogisk. 

Emelie Ekberg och Amanda Holm Petersson genomför denna studie i syfte att (a) bidra till 

kunskap om förskolan och dess verksamhet; (b) få erfarenhet av att genomföra empirisk 

forskning inom utbildning och undervisning; och (c) fullgöra kraven för att bli examinerad 

från förskollärarprogrammet på Högskolan för Lärande och Kommunikation vid Jönköping 

University. 

Om du accepterar att delta i denna studie kommer du att bli tillfrågad om att delta i en eller 

flera av följande aktiviteter: 

____ Delta i en intervju/intervjuer relaterat till forskningsämnet. 

____ Du ger din tillåtelse att bli observerad under dagliga aktiviteter i förskolan.  

All information som genereras kommer att anonymiseras vilket garanterar att du inte kan bli 

identifierad. Dessutom kommer all information som genereras förvaras på ett säkert sätt som 

förhindrar att det försvinner t ex genom stöld. 

Du har din fulla rätt att avbryta deltagande samt att ta tillbaka samtycke när som helst och 

utan några påföljder.  

Om du har frågor gällande den här undersökningen och/eller ditt deltagande, vänligen 

kontakta kursansvarig (kontaktinformationen har tagits bort i denna bilaga).  

Om du accepterar att delta, vänligen skriv under nedan. 

Deltagarens kontaktinformation, telefon och/eller email: 

 

________________________________ 

________________________________     

Datum 

________________________________  ________________________________ 

Deltagarens signatur    Studentens namn  

________________________________  ________________________________ 

Namnförtydligande    Namnförtydligande 

 


