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 Abstrakt 
I den här studien har vi tittat på förväntningar och definitioner av pedagogisk 

dokumentation hos förskollärare och förskolechefer. Studien bygger på 

intervjuer som genomförts i tre kommuner i Mellansverige där vi intervjuat en 

förskolechef och två förskollärare inom samma rektorsområde i kommunerna. 

Det har framkommit stora variationer i hur begreppet pedagogisk 

dokumentation definieras, dels mellan förskollärarna men också mellan 

förskollärare och förskolechefer. Förväntningarna på vad den pedagogiska 

dokumentationen ska leda till skiljer sig också mycket mellan informanterna. 

En del använder det för att bedöma barnens utveckling medan andra använder 

det i syfte att utveckla verksamheten utifrån det som framkommer i den 

pedagogiska dokumentationen. Studien har visat på att definitionerna och 

förväntningarna på pedagogisk dokumentation skiljer sig åt - vilket är 

intressant ur ett perspektiv av en likvärdig svensk förskola där involverad 

personal kommer från olika utbildningar med olika styrdokument. 

 

Nyckelord: definitioner, förskolechefer,  förskollärare, förväntningar,  

kvalitativ intervjustudie, pedagogisk dokumentation.  
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 Inledning  
Redan i Pedagogiskt program för förskolan (1987) står det att dokumentationen av 

verksamheten är ett sätt för personalen att synliggöra och stabilisera arbetet 

vid förskolan de är verksamma i. Just begreppet ”pedagogisk dokumentation” 

benämns dock inte i några styrande dokument förrän 1997, då det i Att erövra 

omvärlden (SOU 1997:157b) framkommer att det är med stöd av observationer, 

uppföljning och pedagogisk dokumentation som personalen ska planera och 

genomföra verksamheten i förskolan. Detta blir ännu tydligare i den nya 

reviderade läroplanen för förskolan (2011): 

 

”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. /…/ Syftet med utvärdering är att få kunskap 

om hur förskolans kvalitet, dvs. verksamhetens organisation, innehåll och 

genomförande kan utvecklas så att varje barn ges bästa möjliga 

förutsättningar för utveckling och lärande. Det handlar ytterst om att 

utveckla bättre arbetsprocesser, kunna bedöma om arbetet sker i enlighet med 

målen och undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra 

förutsättningarna för barn att lära, utvecklas, känna sig trygga och ha roligt 

i förskolan. Det är analyserna av utvärderingens resultat som pekar ut 

väsentliga utvecklingsområden. All form av utvärdering ska utgå från ett 

tydligt barnperspektiv.” (Skolverket, 2011, s. 14) 
 

Av citatet ovan (Skolverket, 2011) lyfts barnen tydligt fram, de ska vara aktiva 

och delaktiga i utvärderingen av verksamheten och deras röster ska göras 

hörda. Hur arbetet med dokumentation, uppföljning och utvärdering ska 

skötas finns det däremot inga tydliga riktlinjer för.  

 

Det har forskats i stor utsträckning kring pedagogisk dokumentation och det 

är många aspekter kring pedagogisk dokumentation som framkommer 

beskriver exempelvis både Sheridan & Pramling Samuelsson (2009) och 

Eidevald (2013). Dokumentationen ska användas som en del i utvärderingen 

av verksamheten och för att se att läroplanens intentioner omvandlas i 

verksamheten, beskriver Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) och 

Eidevald (2013).  Samtidigt finns det, enligt Eidevald och Bjervås (2011), en risk 

för att förskolan skapar en plats för bedömningskultur, vilket den inte ska vara 

enligt läroplanen (Skolverket, 2011). Detta menar Sparrman & Lindgren (2003) 

sker bland annat genom att barnens alster hängs upp i förskolemiljöerna för fri 

exponering. Detta menar författarna kan leda till en kultur där det är 

accepterat att utvärdera varandras verk öppet. Bjervås (2011) ser däremot att 

bedömningskulturen handlar om att barnen bedöms individuellt genom sina 

kompetenser och inte i relationen till sammanhanget barnet vistas när 

bedömningen görs.  
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Under vår förskollärarutbildning har vi ägnat tjugo veckor åt 

verksamhetsförlagd utbildning på olika förskolor. Under dessa veckor har vi 

sett att det finns en enorm bredd i synen på vad pedagogisk dokumentation 

innebär och hur den ska genomföras och användas. Olika förskollärare har 

alltså haft skilda utgångspunkter och vissa har menat att pedagogisk 

dokumentation handlar om att visa upp barnens aktiviteter genom filmklipp 

eller en vägg med bilder, medan andra hävdat att pedagogisk dokumentation 

handlar om att bedöma barnens utveckling utifrån fasta mallar. Under våra 

VFU-perioder har vi alltså sett tydliga exempel på där Skolverkets intentioner 

om den pedagogiska dokumentationen som grund för det systematiska 

kvalitetsarbetet och som verksamhetsutvecklande verktyg inte följts.  

 

Sett till de förändringar som förskollärarutbildningen genomgått och den stora 

bredd av utbildningstyper och examensår som finns bland förskollärare är 

kanske skillnaderna i synen på pedagogisk dokumentation vi upplevt inte 

alltför besynnerlig. Trots detta väcker dock variationerna en stor nyfikenhet 

hos oss, eftersom det finns styrdokument där den pedagogiska 

dokumentationens syfte tydligt formuleras. Dessutom finns det förskolechefer 

som enligt styrdokumenten för förskolan (Skolverket, 2011) har ett 

övergripande ansvar för det systematiska kvalitetsarbetet på förskolan. Det 

finns alltså ett tydligt ramverk, men trots detta uppstår det stora skillnader i 

synen på vad den pedagogiska dokumentationen ska innehålla och vad detta 

innehåll ska användas till.  

  

De här skillnaderna är problematiska, enligt vår tolkning, eftersom de olika 

synsätten bidrar till en bristande likvärdighet och följden av detta blir att barn 

på olika förskolor får olika förutsättningar till att få en förskola, där de kan 

lära, utvecklas, känna sig trygga och ha roligt. Den pedagogiska 

dokumentationen ska nämligen, enligt Skolverket (2012), användas till att 

utveckla verksamheten utifrån ett barnperspektiv och om den dokumentation 

som genomförs inte fyller detta syfte kommer verksamheten bli lidande. Mot 

denna bakgrund är frågor som rör skillnaderna i synen på pedagogisk 

dokumentation både intressanta och angelägna att synliggöra. Samtidigt väcks 

en rad följdfrågor och en av de mest intressanta, enligt oss, handlar om varför 

det uppstår skillnader i synen på den pedagogiska dokumentationen när det 

finns ett tydligt ramverk? Denna fråga har naturligtvis inget enkelt svar på 

förhand, men det går att föreställa sig några olika orsaker på skilda 

verksamhetsnivåer.  

 

Vi kommer i denna studie inte fokusera på begreppet likvärdighet och 

likvärdig förskola utan istället ägna denna studie åt att undersöka hur 

förskollärare och förskolechefer definierar pedagogisk dokumentation och 

vilka förväntningar de har på den pedagogiska dokumentationen.  
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 Bakgrund 
I följande avsnitt redovisas hur forskare tidigare har försökt att ringa in och 

definiera begreppet pedagogisk dokumentation samt hur de tänker sig att 

förskoleverksamheter bör använda sig av pedagogisk dokumentation och vad 

den kan leda till. Det redovisas fördelar och nackdelar samt hur barnen ska 

kunna få inflytande över både innehåll i verksamheten, i sin egen 

lärandeprocess men även hur förskollärarna ska kunna dra nytta av den 

pedagogiska dokumentationen i sin egen profession och utveckling.  

 

Definition av pedagogisk dokumentation 

Pedagogisk dokumentation är ett arbetsverktyg som syftar till att hjälpa 

pedagoger att se och förstå den egna verksamheten utan att de på förhand 

styrs inom ramen av förväntningar och normer (Skolverket, 2012). En viktig 

utgångspunkt i arbetet är att se vad som sker bland barnen och synliggöra det 

genom att dokumentera detta. Det är dock viktigt att det inte bara är de vuxna 

som bedriver det dokumenterande arbetet utan att barnen också är delaktiga 

och får diskutera det material som samlas in. I ett stödmaterial från Skolverket 

(2012) framgår det att det är samtalen och reflektionerna tillsammans med 

barnen som får personalen att kunna utveckla och utvärdera verksamheten på 

förskolan. Just diskussionerna kring dokumentationerna, är det som gör en 

dokumentation till en pedagogisk dokumentation, anser Lenz Taguchi (1997) 

och Åberg & Lenz Taguchi (2005).  

 

Eidevald (2013) menar att pedagogisk dokumentation handlar om att ta reda 

på och reflektera runt hur barnen lärt sig vissa saker eller utvecklat vissa 

förmågor, att det alltså handlar om att följa och försöka se den lärandeprocess 

som har skett. Den pedagogiska dokumentationen fokuserar enligt honom på 

hur barnen lär sig, inte vad det är de har lärt sig. I sin tur beskriver Sheridan 

och Pramling (2009) att pedagogisk dokumentation kan användas för att 

synliggöra och hitta barnens tankar och idéer. Pedagogisk dokumentation kan 

beskrivas som något som har processer och praktikens innehåll i fokus 

(Alnervik, 2013).  Lenz Taguchi (2010) menar att pedagogisk dokumentation 

skapar rörelser i lärandeprocesserna vilket kan leda till nya sätt att agera och 

handla på, vilket i sig gör att dokumentationsmaterialet kan bidra till 

förändring i verksamhetens utformande och innehåll.  

 

Ett sätt att se på pedagogisk dokumentation är som ett verktyg för 

utvärdering. Genom att gå tillbaka och titta på sina dokumentationer kan man 

som lärare göra sammanställningar av det lärande som har skett genom analys 

och tolkning av det insamlade materialet, och genom utvärdering hitta sätt att 

ta sig vidare i det lärande som sker. Genom dokumentation kan man 

synliggöra den lärandeprocess som sker (Elfström, Nilsson, Sterner & Wehner-

Godée, 2014). Samtidigt menar Alnervik (2013) att det handlar om en 
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dokumentationsform som ämnar till att visa upp ett förändrat kunnande och 

därigenom göra en bedömning av både barnens utveckling och vad och hur 

verksamheten erbjuder barnen utveckling i förhållande till strävandemålen i 

läroplanen.  

 

Lenz Taguchi (2013) menar att dokumentation blir pedagogisk när vuxna, 

gärna tillsammans med barn, börjar reflektera över vad de ser, hör eller läser i 

en dokumentation. Det som gör dokumentationen pedagogisk är att det får 

konsekvenser för det fortsatta arbetet. Pedagogisk dokumentation börjar alltid, 

enlig Lenz Taguchi (2014), mitt i den praktik som redan pågår och har som 

syfte att förstå, förändra och utveckla praktiken tillsammans med barnen. Det 

handlar om att fördjupa barnens utforskande och experimenterande samt 

hjälpa pedagoger att följa upp, utvärdera och utveckla sin pedagogiska 

praktik. Det handlar även om att självkritiskt kunna granska sitt 

förhållningssätt, sitt sätt att tänka och agera för att förstå hur och vad barnen 

gör och tänker, för att hitta nya sätt att se hur de lär och utvecklas. 

 

Sammanfattningsvis så menar alltså flera författare att pedagogisk 

dokumentation är ett arbetsverktyg för att med utgångspunkt i det lärande 

som sker diskutera, reflektera och utvärdera den verksamhet som har 

bedrivits.  

När blir dokumentation pedagogisk dokumentation? 

Alnervik (2013) menar att när ett insamlat dokumentationsmaterial diskuteras 

och utvärderas tillsammans med barn eller kollegor blir dokumentationen 

pedagogisk i och med att den går tillbaka in i och påverkar den pedagogiska 

praktiken på förskolan. Emilson och Pramling (2012) menar att när en 

dokumentation leder till analys, reflektion och en tolkning av vad som skett 

blir dokumentationen meningsfull och pedagogisk dokumentation.  Lindgren 

och Sparrman (2003) menar att dokumentationsarbetet i förskolan handlar om 

att se barnen och aktiviteterna på nya sätt, därför är det viktigt att återanvända 

det insamlade dokumentationsmaterialet för att få till reflektion och diskussion 

mellan pedagogerna. Med hjälp av återanvändning bör pedagoger själva 

kunna se hur de förändrat sina praktiker med hjälp av att arbeta med 

pedagogisk dokumentation, att följa processen framåt.  

 

Pedagogisk dokumentation fokuserar på processerna bakom aktiviteten, med 

hjälp av den kan man hitta vilka frågor som varit aktuella för barnen att 

undersöka under tiden och på så vis hitta nya saker att arbeta vidare med 

(Alnervik, 2013). Även Lenz Taguchi (2013) diskuterar detta och beskriver att 

genom att använda pedagogisk dokumentation som arbetsverktyg kan 

förskollärare få syn på barnens individuella lärande. Men, menar författaren, 

även gruppens gemensamma uttryck för en viss förståelse och kunskaper de 

äger vilket hjälper personalen att se hur de vidare ska utmana barnen i deras 

lärprocesser. 

 

Lindgren Eneflo (2014) menar att pedagogisk dokumentation handlar om 

synliggörandet av praktiken. Materialet i sig består av till exempel 
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anteckningar, ljudupptagningar, foton eller barns egna alster som man sedan 

använder som underlag för reflektion. Hon beskriver att det som synliggörs i 

dokumentationen handlar om barns lärande, själva lärandeprocessen och 

barns eget tänkande om vad de lärt sig. Enligt Lindgren Eneflo (2014) kan man 

säga att en dokumentation anses bli pedagogisk när den används aktivt på 

något sätt. Palmer (2010) hävdar att för att en dokumentation ska bli 

pedagogisk måste den återkomma kontinuerligt i verksamheten, alltså som 

något man återgår till och inte något man lyfter vid enstaka tillfällen. Det är 

när förskollärare tillsammans med barn använder sig av dokumentationerna 

och diskuterar och reflekterar om vad som gjordes det bedrivs pedagogisk 

dokumentation (a.a., 2010). Det är i de reflekterande diskussionerna man hittar 

frågor och funderingar att arbeta vidare med, vilket är ett sätt att utveckla 

verksamheten.  

 

Elfström (2013) menar att pedagogisk dokumentation leder till 

reflektionsprocesser där förskollärare omprövar sin barn-, kunskaps- och 

lärandesyn samt att dokumentationsarbetet i sig leder förskollärarna mot ett 

aktivt lyssnade efter barnens egna intressen där de tar tillvara på barnens 

nyfikenhet och ser deras egna lärprocesser. Elfström beskriver också att i den 

reflekterande diskussionen mellan kollegorna om insamlade dokumentationer 

finns det möjligheter att vidga förskollärarnas kompetens och det ger dem 

möjlighet att se sambanden i den pedagogiska miljön och hur material 

samspelar med aktiviteter, barngrupp, förskollärarnas intentioner och 

förhållningssätt.  

 

Som del av det systematiska kvalitetsarbetet 

Eidevald (2013) menar att det är verksamheten som ska utvärderas men att det 

är dokumentationer av barnens utveckling som används som grund för den 

utvärderingen. Han menar att dokumentation bland annat handlar om att följa 

verksamheten, identifiera utvecklingsområden samt att stämma av det arbetet 

mot läroplanen.  När det kommer till att utvärdera kvaliteten i förskolan 

hävdar Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) att det handlar om att söka 

kunskap om hur verksamheten har bedrivits i relation till barnens lärande och 

läroplanens intentioner. Sheridan och Pramling Samuelsson menar att utan 

dokumentation som grund finns det ingen möjlighet att bevisa vad barnen har 

lärt sig och hur de har lärt sig det. Syftet med systematiskt kvalitetsarbete, där 

pedagogisk dokumentation fyller en viktig funktion, är att identifiera de 

förutsättningar som är nödvändiga för att arbeta mot läroplanen och utveckla 

de pedagogiska processerna.  

 

BRUK är ett nationellt kvalitetsindikatorssystem som står för Bedömning, 

Reflektion, Utveckling och Kvalitet. Det är utformat av Skolverket och ges som 

ett alternativ som syftar till att ge förskolor och skolor en gemensam struktur 

och vägledning i det systematiska kvalitetsarbetet. Det är ett material som 

handlar om hur process, måluppfyllnad och bakgrundsfaktorer spelar in i den 

kvalitet en verksamhet håller (Skolverket, 2001). 
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Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) menar att kvalitetsarbete i förskolan 

handlar om att förstå läroplanens strävandemål och att omsätta de intentioner 

som finns där i det egna arbetet. I läroplanen (Skolverket, 2011) finns det ett 

avsnitt om bedömning och utvärdering vilket handlar om att bedöma och 

utvärdera verksamheten och inte bedöma enskilda barn. Sheridan och 

Pramling Samuelsson (2009) hänvisar till ett synsätt på kvalitet som något som 

är möjligt att definiera och avgränsa vilket i sig innebär att kvalitet är något 

som kan både utvärderas och utvecklas. Alnervik (2013) beskriver ett förändrat 

kunnande, vilket hon använder som begrepp för ett dokumentationsarbete i 

förskolan. Det ämnar till att visa att det sker en förändring i utvecklingen hos 

barnet över tid - samt hur förskolan bidrar till det förändrade kunnandet, 

vilket i sig skulle kunna visa på den kvalité som finns i verksamheten.  

 

Sheridan, Williams och Sandberg (2013) har gjort en studie för att undersöka 

vilken mening förskollärare tillskriver det systematiska kvalitetsarbetet. 

Utifrån studien visade det sig att merparten av lärarna förstått intentionerna i 

läroplanen om att barnets utveckling och intressen ska ligga till grund för den 

pedagogiska dokumentationen snarare än förskoleverksamheten. Studien 

visade också att den pedagogiska dokumentationen skedde löpande under 

årets gång medan det systematiska kvalitetsarbetet snarare skedde vid fasta 

hållpunkter under läsåret. I studien visade det sig också att det fanns 

förskollärare som såg den pedagogiska dokumentationen som ett sätt att 

utvärdera barnens kunskaper snarare än att utvärdera utvecklingen.  

 

Insulander och Åberg (2014) menar att pedagogisk dokumentation ofta ligger, 

eller i alla fall bör ligga, som grund för det man kallar systematiskt 

kvalitetsarbete, där verksamheten har som syfte att förbättra organisationen, 

innehållet och genomförandet. Dock har det visat sig att det är en svår 

balansgång mellan att utvärdera verksamheten och inte bedöma enskilda 

barns utveckling. Författarna menar att det i systematiskt kvalitetsarbete ingår 

både utvärderingar och bedömning samt att barn idag kan ses som 

kunskapsskapare och medkonstruktörer av sin vardag. Samtidigt åligger det 

krav på förskolorna att kvalitetsredovisa sin verksamhet. Vidare menar 

Insulander och Åberg att i det systematiska kvalitetsarbetet finns det komplexa 

och motstridiga förhållanden gällande det pedagogiska uppdraget. Författarna 

beskriver att med hjälp av diskussion och utvärdering om det som 

framkommer i den dokumentation som förskollärarna gör kan verksamheten 

utvecklas. Dock föreligger det risk för att den information som hämtas in om 

verksamhetens utvecklingsområden främst blir baserat på enskilda barns 

lärande och utveckling. Insulander och Åberg menar även att det finns 

förskollärare som gärna använder dokumentationen till att ”visa upp” sin 

verksamhet och för att bekräfta det egna arbetssättet.  

 

Fennefoss och Jansen (2009) beskriver i sin studie om praktikberättelser hur 

man kan se pedagogisk dokumentation som just det, berättelser som beskriver 

något om praktiken. Man kan se berättelserna i organisationssammanhang 

som brickor i arbetet som behövs för att utveckla kvalitet samt skapa en bild av 

det som redan är etablerat. Författarna menar att pedagogisk dokumentation 



  

 

7 
 

kan ses som ett verktyg för reflektion och det är ett arbetssätt som fokuserar på 

två delar: process och material. Materialet i sig utgörs av innehållet, själva 

dokumentationen som synliggör vad barn säger, gör samt hur pedagoger 

förhåller sig till barnen och deras handlande. Processen handlar om själva 

användningen av materialet. Det är processen som är medlet för att reflektera 

kring det pedagogiska arbetet, skriver Fennefoss och Jansen. Med hjälp av 

observationer som sker på olika sätt, till exempel genom foton, film eller 

skriftliga dokumentationer försöker man fånga upp det vardagliga livet bland 

både barn och pedagoger som vistas på förskolan. Genom att tolka och 

analysera dokumentationerna sker det enligt Fennefoss och Jansen en 

kunskapsutveckling kring både barn, deras lärande och utveckling men även 

det egna handlandet hos reflekterande pedagoger. Elfström (2013) visar på 

vikten av att ha en organisation som stödjer ett reflekterande och 

experimenterande förhållningssätt, eftersom pedagogisk dokumentation 

kräver både praktisk kunskap för att samla in samt hantera det insamlade 

materialet och teoretisk kunskap för att i senare skede kunna analysera och 

utvärdera dokumentationerna och vad de säger om verksamheten i stort.  

 

Enligt Lindgren Eneflo (2014) måste personalen på förskolan få hjälp i 

reflektionsarbetet för att den pedagogiska dokumentationen ska kunna bli 

användbar för utvecklingen av verksamheten. Lindgren Eneflos studie visar 

att det finns en gemensam bild bland förskollärare som betonar att det är 

barnens lärande som ska synliggöras och reflektionerna ska göras i anknytning 

till dokumentationerna och de ska återkopplas till målen i läroplanen. 

 

Med risk för bedömningskultur  

Eidevald (2013) menar att när det kommer till dokumentation föreligger det en 

risk för att enskilda barn och deras brister blir föremål för själva 

dokumentationen och inte vilka förutsättningar som verksamheten erbjuder 

barnen för utveckling och lärande. Dahlberg och Moss (2005) menar att i 

diskussionerna omkring den pedagogiska dokumentationen finns det risk för 

att barn blir bedömda utifrån hur de kan samarbete samt hur förskollärare 

uppfattar deras personligheter. 

 

I en studie av Bjervås (2011) ser författaren att den pedagogiska 

dokumentationen används som ett verktyg, särskilt för de yngre barnen utan 

ett verbalt språk, för att kunna visa deras lärande. Bjervås studerade den 

pedagogiska dokumentationen utifrån hur den används som ett 

bedömningsverktyg i förskolan. Utifrån detta beskriver Bjervås i sin studie att 

pedagogisk dokumentation är ett bra verktyg för förskollärare att använda sig 

av i sina bedömningar. Den pedagogiska dokumentationen kan bli ett 

bedömningsverktyg, menar Bjervås, där de gemensamma reflektionerna i 

arbetslaget gör att barnens lärprocesser, pedagogernas förhållningssätt och 

verksamheten kan vävas samma och sedan utveckla pedagogiken på 

förskolan. Med kartläggningar och tester hade barnen istället behövt anpassa 

sig efter förutbestämda kunskaper medan andra förmågor barnen kunnat äga, 

som inte testas, helt hade fallit bort. Bjervås menar alltså att pedagogisk 
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dokumentation skapar en helt annan öppning i förskoleverksamheten för att 

utgå från varje enskild individ. Samtidigt påpekar Bjervås att förskollärare som 

arbetar med pedagogisk dokumentation ofta bedömer det individuella barnet i 

sina samtal, de beskriver det kompetenta barnet i termer av vilka förmågor 

barnet besitter och inte i relation till det sammanhang barnet befinner sig i. 

 

Dokumentation kan också leda till en bedömningskultur i och med att 

personalen hänger upp alster och bilder av barnen på väggarna för fri 

exponering. Detta kan leda till en kultur där det är accepterat att kommentera 

varandra eller där det kan upplevas som ett krav att utvärdera sig själv inför 

sina kamrater (Sparrman & Lindgren, 2003).  

 

Nackdelar med pedagogisk dokumentation 

En svaghet med pedagogisk dokumentation, enligt Fennefoss och Jansen 

(2009), är att när man tolkar dokumentationerna och berättelserna som träder 

fram så tolkar man dem baserat på förförståelse. Författarna beskriver att det 

handlar om att den som ska tolka materialet redan vet någonting om det man 

ska försöka analysera och förstå. Man använder sin förförståelse ofta 

omedvetet och oreflekterat, vilket kan leda till att man inte tar sig vidare i 

processen. Wehner-Godée (2010) menar att alla former av dokumentation är 

färgade av den som dokumenterar och dennes förförståelse. Olsson (2009) 

beskriver risken för att dokumentationer handlar om det vi redan vet om barn 

och lärande, vilket i så fall gör att vi inte får några nya kunskaper om 

lärandeprocessen utan att dokumentationerna endast blir en representation av 

vad det var som hände.   

 

I studien Lindgren Eneflo (2014) genomför framkommer det att personalen på 

förskolorna ofta hellre pratar om organisationen runt dokumentationstillfället 

och hur den ska ske istället för att diskutera innehållet i reflektionerna kring 

dokumentationerna. Förskollärarna tenderar, enligt Lindgren Eneflo, att hellre 

diskutera strukturerna runt dokumentationsprocessen som hur de ska hantera 

bilder, samla in material och schemaläggning kring dokumentation och 

reflektion än vad som framkommer i dokumentationerna och hur de ska 

analyseras för att göra dokumentationerna pedagogiska. 
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 Syfte 
Syftet med den här studien är att synliggöra och jämföra ett antal 

förskollärares och förskolechefers definitioner och förväntningar på 

pedagogisk dokumentation. 
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 Metod 
I följande avsnitt behandlas vårt val av forskningsmetod och urval och hur vi 

har förhållit oss till forskningsetiska övervägande i enlighet med forskarpraxis. 

Avsnittet beskriver även hur vi samlat in empiri till studien samt hur tolkning 

och analys har gått till. Avslutningsvis innefattar avsnittet en metoddiskussion 

där fördelar och nackdelar med vald metod och genomförande diskuteras. 

Under avsnittet kommer vi också kort att redovisa för vår litteratursökning. 

 

Litteratursökning 

De databaser som använts i artikelsökningen är Education Resources 

Information Center (ERIC), Primo, Artikelsök och DiVA. Vi började med 

sökord som ”preschool documentation” och ”documentation in preschool”. På 

det viset fann vi flera artiklar som vi tyckte kunde bli användbara. Urvalet blev 

väldigt brett och stort men vi kunde ganska snabbt plocka bort ett stort antal 

artiklar som snarare handlade om digitala hjälpmedel, genus och 

kommunikationen mellan förskollärare och barn i den pedagogiska 

dokumentationen.  

 

Metodval 

Ahrne och Svensson (2011) menar att normer och värden kan lyftas fram på ett 

helt annat sätt i kvalitativa metoder än i kvantitativa. Samtidigt menar Stukát 

(2005) att intervjuer som metod ofta används slentrianmässigt även fast andra 

metoder hade varit mer lämpliga. Eftersom vår studie ämnar åt att hitta 

förskollärares och förskolechefers definitioner och förväntningar med 

pedagogisk dokumentation, fann vi intervjuer som bästa metod för att komma 

åt syftet. Eliasson (2013) beskriver att intervjuer bäst lämpar sig för 

undersökningar som kräver förståelse och som inte uppenbarar sig på en gång. 

Intervjuer i kvalitativ forskning kan vara flexibla och följsamma och nya frågor 

kan uppkomma till följd av svar som informanterna ger (Bryman, 2013; 

Eriksson Zetterquist & Ahrne, 2011). Detta var viktigt i studien, eftersom vi 

ville komma åt den enskilda informantens förväntningar för att få en större 

bild av fenomenet pedagogisk dokumentation. Eriksson Zetterquist och Ahrne 

(2011) menar att just intervjuer ger möjligheten att samla kunskap om 

människors enskilda känslor och upplevelser vilket i den här studien handlar 

om förskollärare och förskolechefers definitioner och förväntningar på 

pedagogisk dokumentation.  Ahrne och Svensson (2011) beskriver att forskares 

förkunskaper och föreställningar är ett stort problem i samhällsvetenskapen – 

vi har därför valt att ställa öppna frågor där vi sedan kunnat leda in 

informanterna på det ämne vi ville avhandla om de gled iväg från det. Løkken 

och Søbstad (1995) menar att frågor kan vara ledande och vid en intervju ska 

frågorna därför formuleras som öppna frågor som inte innehåller 

förväntningar om att svaren ska gå i särskilda riktningar.  
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Urval av deltagare 

För att få en bredare bild av fenomenet pedagogisk dokumentation valde vi att 

göra intervjuerna i tre olika kommuner, med en förskolechef från varje område 

och sedan två förskollärare under de tre förskolechefer som deltog i studien. 

Eriksson Zetterquist och Ahrne (2011) beskriver att det är bäst att själv välja 

informanter för att undvika att ledningen manipulerat resultaten. Samtidigt är 

det, som Svensson och Ahrne (2011) skriver, att resurser är styrande i det 

vetenskapliga arbetet. Vi valde därför att tidigt i arbetet med uppsatsen 

kontakta förskolechefer i tre olika kommuner i de mellersta delarna av Sverige. 

Ett målinriktat bekvämlighetsurval (Bryman, 2013) har därför skett, då vi på 

grund av tidsbristen var tvungna att genomföra intervjuerna på körbara 

avstånd från våra hem. Bryman menar att ett bekvämlighetsurval är vanligt då 

det kan vara en följd av att olika restriktioner ställts upp – i vårt fall 

tidaspekten. Stukát (2005) beskriver att de flesta undersökningar baseras på 

stickprov och att ambitionen för en sådan undersökningsgrupp ändå måste 

vara att resultatet ska kunna generaliseras till en större grupp – ett 

representativt urval. Svensson och Ahrne (2011) menar att det är en fördel att 

intervjua människor från olika ställen eftersom att det ger mer på fötterna om 

man får samma resultat från flera olika ställen än bara ett. Eftersom 

intervjuerna skett i tre olika kommuner ökar detta tillförlitligheten av studien. 

 

Med hjälp av kommunernas hemsidor hittade vi översiktligt vilka 

förskolechefer som fanns att tillgå i de olika kommunerna. Därefter valdes en 

ut, vilken vi haft lite eller ingen kontakt med tidigare i utbildningen, något 

som också Stukát (2005) framhåller som viktigt i kvalitativa studier då 

personer man känner väl vet vi ofta redan vad de tycker – de blir alltså inte 

representativa. Vi kontaktade förskolechefen från varje kommun via telefon. 

Alla tre förskolechefer tackade ja till ett deltagande efter vi hade berättat 

kortfattat om vårt syfte med studien. Vi bad om att få ut personallistor där alla 

förskollärare var markerade. Därefter kontaktades avdelningarna som stod 

högst upp på listan först och vi sökte den förskollärare som stod högst upp på 

listan. I de fall denne inte fanns tillgänglig valde vi att söka nästa förskollärare 

på listan. Dessa tackade sedan ja till att vara med via telefon. Vi fick sedan 

deras mailuppgifter och kunde där skicka ut missivet (se bilaga 1) och 

bestämma datum för intervju och intervjuplats. Namnen på informanterna i 

studien är fingerade. För att få en översikt och särskilja de tre kommunerna åt 

är namnen systematiserade på så vis att tillhör personerna samma kommun, 

har de samma begynnelsebokstav i sitt namn.  

 

Dessa informanter är de som deltagit i vår studie: 

Ida, förskolechef. Utbildad förskollärare sedan 1977, har sedan läst 

specialpedagogik, svenska som andraspråk och går i juni 2016 ut 

rektorsprogrammet. 

Ingrid, förskollärare sedan 1981. 

Iris, förskollärare sedan 1979. 

Esther, förskolechef. Utbildad förskollärare sedan 1997. Har ej genomgått 

rektorsutbildningen. 
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Erika, förskollärare sedan 2012. 

Eva, förskollärare sedan 2011.  

Malin, förskolechef. Utbildad i montessoripedagogik och läst 

ledarskapsutbildning. Har ej genomgått rektorsutbildning. 

Meja, förskollärare sedan 2007. 

Marianne, förskollärare sedan 1990. 

 

Genomförande 

Med intervjuer som metodval för empiriinsamlingen ställs det stora krav på 

hur dessa läggs upp, skriver Ahrne och Svensson (2011). Det har således varit 

viktigt att fundera kring hur intervjufrågorna har formulerats och ställts. För 

att undvika en av intervjumetodens svagheter, att vi som forskare tolkar in 

andra saker än informanterna sagt, beskriver Eriksson Zetterquist och Ahrne 

(2011) att det behövs en kontrollfunktion. Vi ställde därför kontrollfrågor 

under intervjuns gång för att komma förbi den svagheten. Vi såg intervjuerna 

som guidade konversationer, där vi i vår roll som forskare fick lyssna noga för 

att upptäcka vad som framkom i samtalet med informanterna (Eriksson 

Zetterquist & Ahrne, 2011).  

 

För att underlätta datainsamlingen har vi spelat in intervjuerna med lärplattor. 

Eriksson Zetterquist och Ahrne (2011) beskriver att ljudinspelning är ett 

lämpligt instrument vid intervjuer men det är också fördelaktigt att skriva små 

anteckningar till stöd. Dels för om det skulle hända något med 

inspelningsutrustningen men också för om informanterna skulle göra något 

särskilt som vi som intervjupersoner bör minnas. Bryman (2013) beskriver att 

anteckningar kan störa forskarens fokus, vilket den behöver för att kunna följa 

upp intressanta synpunkter. Vi antecknade därför bara som stöd, ifall vi kom 

på någon fråga under vägens gång eller om det hände något särskilt i rummet 

under intervjun. 

 

Intervjuerna varierade i tid mellan 25-50 minuter. Så länge människor 

accepterar att bli intervjuade ger intervjuer viktig och användbar information 

(Bryman, 2013). Till följd av tidsaspekten och köravstånden intervjuade vi 

informanterna var för sig. 

 

Tolkning och analys 

Direkt efter vi hade avslutat intervjuerna sammanställde vi resultatet av dem 

genom att transkribera intervjuerna, vilket är att föredra för att få en översikt 

av materialet (Bryman, 2013; Rennstam & Wästerfors, 2011). Vi transkriberade 

genom att spela upp ljudfilerna för att samtidigt skriva in det i ordbehandlare. 

Transkriberingarna har anpassats till ett vardagsspråk där till exempel 

upprepningar, suckar och svordomar som inte tillförde något till intervjun 

tagits bort.  

 

Empirin har sedan bearbetats genom att vi har läst transkriberingarna om och 

om igen. Vi skrev ut alla intervjuer och färgkodade alla likheter med samma 
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färger. Vi letade också efter saker som stack ut och inte återfanns i alla eller 

någon mer intervju. Vi sorterade enskilt för att sedan diskutera vad som hittats 

tillsammans och färgkodade då en gång till materialet där vi gemensamt kom 

fram till vilka bitar som vi tyckte hörde ihop. På så vis har vi reducerat 

materialet och sorterat det till kategorier som vi tycker är representativa och 

således kan säga någonting om förskolechefers och förskollärares definitioner 

och förväntningar med pedagogisk dokumentation, i enlighet med hur 

Rennstam och Wästerfors (2011) beskriver. Processen som sker, med sortering 

och reducering av materialet, menar Rennstam och Wästerfors skapa ett 

representativ överblick av informanternas svar. Vidare skriver författarna att 

genom en sortering av materialet skapas ordning och genom att reducera det 

skapas en koncentrering av det. Efter vår analys av resultatet ställde vi det mot 

uppsatsens teoretiska bakgrund med tidigare forskning och emot studiens 

syfte för att försöka dra slutsatser kring vilka delar av vårt forskningsresultat 

som stämmer överens eller inte med tidigare forskning.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Inför genomförandet av en studie finns det forskningsetiska krav och principer 

vilka bör tas i beaktande. I vår studie har vi följt de forskningsetiska 

principerna gällande informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Det innebär att samtliga deltagare i 

studien har informerats om deras villkor för hur deltagandet i studien ser ut 

och att de när som helst har rätt att avbryta deltagandet. För att deltagarna ska 

kunna bedöma om de vill delta i studien eller ej (samtyckeskravet) 

informerade vi dem om studiens innehåll. Principen om konfidentialitet 

handlar om att det som framkommer i studien ska behandlas konfidentiellt för 

att förhindra identifiering av de deltagande förskolorna och informanterna. Vi 

har därför anonymiserat våra informanter som deltagit i studien genom att ge 

dem fingerade namn och inte angett detaljer om deras hemkommuner eller 

arbetsplatser. Informanterna informerades också om att det datamaterial som 

samlats in enbart kommer att användas i studien – principen om 

nyttjandekravet.  

 

Metoddiskussion 

Slutsatserna i denna uppsats bygger på en kvalitativ intervjustudie. Det går att 

ifrågasätta detta kvalitativa tillvägagångssätt med argument om att resultatet 

blir missvisande eftersom det vilar på en för osäker empirisk grund. Vi hade 

alltså kunnat använda oss av en kvantitativ metod, där vi försökt besvara våra 

forskningsfrågor med hjälp av enkäter. Detta hade inneburit att vi hade fått in 

fler svar, vilket stärkt representativiteten i studien. Problemet med en sådana 

kvantitativ metodingång är att dock att enkätformen inneburit att svaren både 

blivit korthuggna och otydliga. Dessutom menar Ahrne och Svensson (2011) 

att enkätundersökningar lämpar sig bäst för frågor som är relativt fria från 

meningsskiljaktigheter och olika synsätt. Det hade alltså varit oerhört svårt att 

analysera synen på pedagogisk dokumentation med utgångspunkt i en 

enkätundersökning. Denna problematik beskriver författarna såhär:  
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”De största begränsningar i de kvantitativa metoderna ligger i att stora 

delar av samhällslivet helt enkelt inte går att komma åt med kvantitativa 

metoder och genom att mäta med siffror. […] Med hjälp av kvalitativa 

metoder kan man fånga in nyanser och sätta in normer och värderingar i ett 

sammanhang på ett helt annat sätt än med kvantitativa metoder” (Ahrne & 

Svensson, 2011, s 14).  

 

Det är alltså tydligt att de kvantitativa metoderna har nackdelar och för att få 

en fördjupad förståelse för informanternas syn på pedagogisk dokumentation 

har vi alltså valt att göra en kvalitativ intervjustudie.     

  

Vår intervjustudie grundar sig på intervjuer med sex förskollärare och tre 

förskolechefer i tre olika kommuner. Totalt har alltså nio personer intervjuats 

om deras förväntningar på den pedagogiska dokumentationen. Mängden 

informanter har alltså varit förhållandevis liten och därför går det att fråga sig 

ifall våra resultat verkligen går att tillämpa på en större grupp. Vi vill dock 

poängtera att det snäva urvalet av informanter varit nödvändigt eftersom det 

varit omöjligt att intervjua fler personer inom ramen för ett självständigt arbete 

på C-nivå. Tiden har alltså varit knapp och detta har varit något som vi behövt 

anpassa oss till, något också Bryman (2013) hänvisar till då tiden för oss varit 

en aspekt vi har fått ta hänsyn till.  

 

Det förhållandevis magra urvalet av informanter kan ses som en brist, men 

samtidigt är det så att det mesta av den forskning som idag bedrivs bygger på 

ett ganska litet underlag. Stukat (2005) menar till exempel att de allra flesta 

vetenskapliga undersökningarna bygger på stickprov. Trots detta måste dock 

ambitionen vara att resultaten ska kunna tillämpas på en större grupp. För att 

uppnå denna ambition har vi försökt bredda vårt ”stickprov” genom att, i 

enlighet med Svensson och Ahrnes (2011) råd, välja ut personer från olika 

verksamheter och kommuner. Denna ingång leder, enligt Svensson och Ahrne, 

till en högre grad av tillförlitlighet och representativitet eftersom vi sökt svaren 

på våra frågor på flera olika platser snarare än en enskild plats. Vi har alltså 

fått ta del av olika synpunkter och infallsvinklar i synen på pedagogisk 

dokumentation.  

 

Ännu en aspekt som säkerställer representativiteten i vår studie är det faktum 

att vi slumpvis valt ut de förskollärare som deltagit i intervjustudien. Detta 

tillvägagångsätt har varit betydelsefullt eftersom det minskat risken för att de 

deltagande förskolecheferna valt ut personalgruppens mest inlästa inom 

området ”pedagogisk dokumentation”. Eriksson Zetterquist och Ahrne (2011) 

skriver att detta är en fördel eftersom att resultatet inte manipuleras. Dessa ess 

hade säkert kunnat berätta utförligt och initierat om pedagogisk 

dokumentation, men det är inte säkert att de hade varit representativa för 

personalgruppen som helhet och då är de heller inte rättvisande att enbart 

intervjua sådana personer.  
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Genomförandet av studien har gått bra och vi har till stor del kunnat intervjua 

de personer som vi slumpvis valde ut från början i urvalet. Vi stötte dock på 

patrull i en kommun, då den aktuelle förskolläraren var sjuk och inte kunde 

närvara. Vi fick då improvisera och valde en annan utbildad förskollärare på 

avdelningen som fanns tillgänglig. Detta kan ha påverkat vårt resultat i 

studien, samtidigt är vi medvetna om att intervjuer, som Ahrne och Svensson 

(2011) beskriver, fångar in nyanser hos informanterna vilket gör att vi inte kan 

uttala oss om vilket skillnad i resultatet det hade blivit om vi hade intervjuat 

den första förskolläraren som vi valt ut istället.  

 

Ännu en problematik med vår studie är att vi på grund av 

bekvämlighetsurvalet (Bryman, 2013) inte genomfört intervjuerna tillsammans. 

Här skulle det kunna hävdas att detta påverkar tolkningarna av materialet. 

Personen som genomförde intervjuerna har transkriberat dem enskilt. Vi har 

sedan först enskilt reducerat och sorterat materialet (Rennstam och Wästerfors, 

2011) för att sedan tillsammans analysera, reducera och sortera för att få en 

enhetlig tolkning av resultatet. 
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 Resultat  
I detta avsnitt presenteras det resultat som vår studie har visat med 

utgångspunkt i det syfte vi haft med genomförandet, vilket har varit att 

synliggöra och jämföra definitioner och förväntningar på pedagogisk 

dokumentation bland förskollärare och förskolechefer. Avsnittet är uppbyggt 

av fem kategorier; pedagogisk dokumentation som verktyg för förskollärarna, 

pedagogisk dokumentation som verktyg för förskolecheferna, vad förskollärarna 

efterfrågar från förskolecheferna, förskollärarnas förväntningar på pedagogisk 

dokumentation och förskolechefernas förväntningar på pedagogisk dokumentation. 

Dessa kategorier har vi funnit under insamlings- och tolkningsarbetet av 

materialet. Under några av kategorierna är resultatet uppdelat i 

underkategorier - detta för att synliggöra skillnader i hur informanterna 

resonerar inom de olika kategorierna. Eftersom studien syftar till att göra en 

jämförelse mellan förskollärare och förskolechefer är varje kategori uppdelad 

efter respektive yrkeskategoris utsagor. I resultatet återfinns skilda bilder av 

hur pedagogisk dokumentation definieras och vilka förväntningar som finns 

på den.  Det återfinns både likheter och skillnader i hur intervjupersonerna 

pratar och tänker kring begreppet samt hur det är tänkt att pedagogisk 

dokumentation bör användas i verksamheten, det vill säga – vilka 

förväntningar som kan återfinnas på pedagogisk dokumentation i arbetslag 

ute i verksamheter.  

 

Pedagogisk dokumentation som verktyg för 
förskollärarna 

Det är ingen entydig definition av pedagogisk dokumentation som 

framkommer under intervjuerna. Bland förskollärarna är bilden väldigt bred, 

några har tagit fasta på den pedagogiska dokumentationen för att enbart 

synliggöra barnen medan andra använder det i ett större sammanhang – för att 

komma vidare i verksamheten. Dels för barnen men också i sin roll som 

förskollärare. I studien har det sedan framkommit tre synsätt på användningen 

av pedagogisk dokumentation som verktyg; för att synliggöra, utveckla 

verksamheten och utveckla sin egen roll.   

Verktyg för att synliggöra 

Flera av förskollärarna pratar om att de vill kunna följa någonting, som vi 

tolkar ska visa på någonting mer på hos barnen; ett fortsatt lärande och en 

fortsatt utveckling hos barnen. 

 

”Barnen ska få vara med, i grunden, och vara med och skriva ut bilder och 

berätta vad de gör, i den mån de kan, men med de små gör jag det inte” 

(Erika) 
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”Vi dokumenterar och ser vad de gör, och hur de tänker och pratar om 

det.” (Ingrid) 

 

”Jag kan tycka att vi alltid reflekterat, men det här muntliga, det är 

smidigt när man är ute och tittra och såg att han tog tag i henne när de 

gick upp för rutschkanan, vi har i ögonen att se på barnen, det är ju en 

reflektion”(Iris) 

 

Vi tyder det som att informanterna vill kunna se en lärandeprocess från början 

till ”slut” – där de till slut kan göra ett bokslut för att sedan bygga vidare på. Vi 

uppfattar att förskollärarnas verktyg för att se lärandeprocessen hos barnen 

sker genom att titta på vad barnen gör på förskolan, lyssna på hur de tänker 

och pratar om det de gjort i efterhand eller under tiden.  

Verktyg för att utveckla verksamheten  

 

”Jag ser det som ett verktyg, för verksamheten och för att kunna 

kvalitetssäkra verksamheten. /…/ Pedagogisk dokumentation blir det av 

reflektionen, det du ser, det du får ut av ett samtal med någon annan. Om 

det är så att det är ett barn, kollega eller chef – det är det som gör den 

pedagogisk. ” (Eva) 

 

Vi tolkar Evas utsaga som att en pedagogisk dokumentation blir det av 

reflektionen som sker med andra, om det så är ett barn, kollega eller chef 

spelar ingen roll. Reflektionen kring dokumentationen är det som gör det till 

en pedagogisk dokumentation – vilket är ett verktyg för verksamheten att 

utvecklas.  

 

Verktyg för att utveckla sin egen roll 

 

Meja diskuterar begreppet pedagogisk dokumentation utifrån att det blir ett 

verktyg för utvecklingen av sin egen roll: 

 

”Jag tänker att det är ett verktyg som, gynnar fram för allt barnen, men 

också oss pedagoger. Som ger barnen ett lärande perspektiv. Sen kan ju vi 

pedagoger ta det till oss, som en utmaning och göra en utvärdering, och 

tänka hur kunde jag ha gjort annorlunda… ” (Meja) 

 

Som vi tolkar det ser Meja att den pedagogiska dokumentationen är ett 

verktyg för att komma vidare och utveckla den egna förskoleverksamheten 

men också sin egen roll. Genom att utvärdera det som framkommer i de 

pedagogiska dokumentationerna kan personalen också se vad de hade kunnat 

förändra för att komma till ett annat resultat. Detta är något som synliggörs i 

Mariannes utsaga: 
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”Leder det här till något lärande? Eller har vi fastnat här, så vi inte går i 

gamla hjulspår, att man stannar upp ibland och tänker – varför gör vi det 

här? Är syftet det vi hade tänkt? Så man går vidare i sitt tänk själv, man 

kan ju tycka att det här funkar för de här barnen, men det kanske inte 

funkar för det här barnet?! Det är viktigt att få tänka till och pedagogiskt 

dokumentera ner det, för då ser man verkligen – så här skrev vi, blev det 

så? Nej, vi kanske ska tänka om. Att kunna erkänna att det här blev inte 

bra, man får inte vara rädd för att göra fel utan prova sig 

fram.”(Marianne) 

 

Meja och Marianne påvisar att den pedagogiska dokumentationen är ett 

verktyg för barnen, men också personalen, för att kunna göra en utvärdering 

av verksamheten och sig själva. Vi tycker oss se en bred variation av hur 

förskollärare definierar pedagogisk dokumentation – där bara några få ser den 

pedagogiska dokumentationen som ett utvecklande verktyg för hela 

verksamheten och inte bara dokumentation för barnens enskilda utveckling. 

 

Pedagogisk dokumentation som verktyg för 
förskolecheferna 

Förskolecheferna framhåller en annan bild än förskollärarna av vad 

pedagogisk dokumentation kan definieras som. Tre definitioner som 

framträder är att de återkommande beskriver pedagogisk dokumentation som 

en del av det systematiska kvalitetsarbetet på förskolorna, som ett hjälpmedel 

för synliggörande och som verktyg för att utveckla förskollärarna i sin roll.  

Verktyg för systematiskt kvalitetsarbete 

 

Esther ser den pedagogiska dokumentationen som ett måste för att kunna 

bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete: 

 

”Den pedagogiska dokumentationen är ännu viktigare idag än tidigare, för 

att komma någon vart och för att kunna se var man är på väg. /…/ BRUK 

är en typ av pedagogisk dokumentation där varje pedagog gör en egen 

värdering först. /…/ Det är självklart att du inte kan bedöma en utvecklad 

kvalitet om du inte vet hur du har nått ditt resultat, utan att ha någonting 

bakom.”(Esther) 

 

Esther säger att det inte går att bedöma en utvecklad kvalitet hos förskolan om 

man inte vet hur resultatet uppnåtts. Även från nedanstående citat, av Ida och 

Malin, kan det tolkas som att de tillskriver den pedagogiska dokumentationen 

en väldigt viktig roll i det systematiska kvalitetsarbetet; 

 

”För att följa det systematiska kvalitetsarbetet/…/ sätter vi oss och tittar 

på fjolårets arbetsplan, då utvärderar vi den. /…/ I januari har vi en 

uppföljning av arbetsplanen. Hur har det gått?” (Ida) 
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”Jag tänker att allt går in i varann. Man behöver, för att ha en bra 

systematik över året, ha koll på dokumentationer för både barn och grupp 

och hela tiden kontinuerligt följa upp… /…/ Det är bra att tänka att de går 

in i varandra. (Malin) 

 

Alla förskolecheferna framhåller pedagogisk dokumentation som ett verktyg 

för systematiskt kvalitetsarbete. Vi tolkar det också som att alla 

förskolecheferna vill att den pedagogiska dokumentationen ska användas i det 

systematiska kvalitetsarbetet för att skapa ett arbetssätt där personalen 

planerar, dokumenterar och utvärderar verksamheten kontinuerligt. 

 

Verktyg för synliggörande 

Två av förskolecheferna ser den pedagogiska dokumentationen som ett 

användbart verktyg för att synliggöra ett lärande – för både barnen och 

personalen: 

 

”Så alltså, för att kunna se lärande och för att barnen ska kunna se sitt eget 

lärande – behöver vi pedagogisk dokumentation” (Ida) 

 

”Sen tror jag att den här pedagogiska dokumentationen ger stoff till sina 

barngenomgångar eller sina utvecklingssamtal, för att ge vatten på sin 

kvarn. Jag vet att det här barnet har lärt sig det här över året, och då har 

man någonting att ta på.” (Malin) 

 

Här kan ett mönster skönjas där förskolecheferna lyfter ännu en bild av 

pedagogisk dokumentation. Förutom att det ska användas i det systematiska 

kvalitetsarbetet i förskolan vill förskolecheferna också att barnen och 

personalen genom pedagogisk dokumentation ska få syn på sitt eget lärande.  

 

Verktyg för att utveckla förskollärarna i sin roll 

Genom att personalen får syn på sitt eget lärande förväntar sig 

förskolecheferna att förskollärarna ska kunna utvecklas i sin egen roll till slut.  

 
Och jag kan säga, för mig just nu, att alla är superduktiga på att titta på 

pedagogisk dokumentation, de är duktiga att titta på den och säga vad som 

händer. Men, jag känner att jag måste jobba mer med vad man gör sen. Det 

är där vi är nu. Vad händer sen? (Ida) 

 

Ida antyder att hon vill ha ut mer av sina förskollärare, med hjälp av den 

pedagogiska dokumentationen. Vi tyder det som att Ida vill se att 

förskollärarna tar sig vidare i sin roll genom den pedagogiska 

dokumentationen och att det är det hon arbetar för nu. Att kunna titta på den 

pedagogiska dokumentationen klarar alla av bra nu men att ta det ett steg till 

– att se hur de ska utveckla verksamheten och sig själva i sin roll med hjälp av 

den är vad förskolechefen vill komma till nu. 
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Det finns både tankar på att personalen ska få bekräftelse att se hur långt de 

redan kommit men också för att kunna ta sig vidare: 

 

”Jag vill att de både ska få bekräftelse, vad bra! Och där de befinner sig. 

Även se, vi har lyckats få till det nu… reflektionstid för arbetslagen. Så 

man både kan få se och höra vad hade jag för tonläge i rösten där. Vad sa 

jag egentligen fast jag trodde jag sa det här? Men med mitt kroppsspråk sa 

jag något helt annat. Alltså, jag tänker bara ett lärande för de vuxna.” 

(Ida) 

 

Ida vill att förskollärarna ska få bekräftelse på att de utvecklats med hjälp av 

den pedagogiska dokumentationen och reflektionen kring det som sker. Men 

också få en hjälp av den pedagogiska dokumentationen, att följa och kunna se 

sin egen process som personal. Att få en hjälp att tolka, tack vare att det är 

filmat, och förändra sitt tänkande.  

 

Även Esther har den synen på vad pedagogisk dokumentation ska kunna leda 

till i arbetslaget: 

 

”Så kan ju jag gå ut och filma. Och så har vi återkoppling i arbetslaget, det 

blir en möjlighet för mig att stötta mina pedagoger och det som händer i 

verksamheten. /…/ Men jag tänker om jag får igång dem, då kanske de kan 

göra det på varandra också, kollegautbildning liksom. Ett sätt att kika på 

sin egen verksamhet – vad håller vi på med egentligen?” (Esther) 

 

Genom att filma verksamheten tolkar vi det som att Esther vill komma åt och 

se ett synliggörande av personalens förhållnings- och arbetssätt. Genom detta 

kan personalen sedan utvärdera och reflektera dels kring sig själva men också 

de övriga i arbetslaget. Genom reflektion och utvärdering av sig själva tolkar vi 

det som att Esther menar att personalen sedan kan se vad de kan utveckla i sin 

verksamhet – genom kollegialt lärande. Den pedagogiska dokumentationen 

handlar alltså, tyder vi Esther, också om att komma åt personalens utveckling 

för att kunna förändra verksamheten för barnen.  

 

Hos förskolecheferna finns ett fokus, tolkar vi det som, att komma ett steg till 

och att skruva till den pedagogiska dokumentationen ytterligare: 

 

”Vi följer upp, det gör vi hela tiden. Det är det som gör det till en 

pedagogisk reflektion, ett uppföljningsarbete. Utvärdering. Att man hela 

tiden tittar och ser – vad har hänt sedan sist? Varför? Varför inte? Vad gör 

vi för att arbeta vidare? Hur ska vi göra för att skruva till det?” (Malin) 

 

Som vi tolkar Malin handlar det om att hela tiden följa upp och utvärdera det 

som varit för att komma vidare. Malin lägger också ett fokus på ”vi”, som vi 

uttyder som arbetslaget tillsammans med förskolechef. Det finns också ett tänk 

där förskolechefen vill komma åt vad som hänt och inte hänt sedan sist – något vi 

kan se tyder på en förväntan att man vill använda den pedagogiska 
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dokumentationen till något mer än att titta på barngruppen. Man vill också 

komma åt hur personalen arbetat, eller inte arbetat, för att kunna utveckla hela 

sin förskoleverksamhet. 

 

Vad förskollärarna efterfrågar från förskolechefen 

Vi har också hittat en kategori där vi tolkar det som att förskollärarna ger uttryck 

för vad de behöver få från sina förskolechefer för att kunna bedriva pedagogisk 

dokumentation. 

 

Eva beskriver hur de fått en uppgift av sin förskolechef att dokumentera ett 

brobygge: 

 

”Det var jättespännande att se det där och vår chef sa ”ja det här är ju en 

pedagogisk dokumentation, var det någon som la mycket tid på den?” Och 

alla svarade nej. Då frågade chefen om det var jobbigt? Och alla svarade 

nej. Jag tror man behöver få göra det i olika former för att förstå att det inte 

krävs så mycket som man tror.” (Eva) 

 

Vi tyder att Eva efterfrågar situationer liknande dessa för att hon i sin roll som 

förskollärare ska få upp ögonen för vad pedagogisk dokumentation handlar om 

och för att få stöttning av sin chef att se vad som förväntas av dem gällande 

pedagogisk dokumentation. Även Meja ser förskolechefen som en viktig hjälp i 

arbetet med pedagogisk dokumentation: 

 

Vi ska också skriva i vår verksamhetsberättelse /…/ vilka läroplansmål vi 

jobbar utifrån och hur vi gör det. Som vår chef också läser och fungerar 

som bollplank åt oss och kommer med kommentarer om saker vi kan tänka 

på och hur vi fick in målen. (Meja) 

 

Vi tycker oss kunna se en förväntan hos Meja att förskolechefen ska hjälpa sin 

personal att komma vidare genom att läsa och kommentera det förskollärarna 

skrivit.  

 

Flera förskollärare lyfter också den tilldelade tiden till reflektion som en viktig 

faktor för att kunna arbeta med pedagogisk dokumentation: 

 

”Tid finns ju nu gentemot hur det var tidigare när man knappt hade någon 

planeringstid, så det är ju viktigt att få…” (Iris) 

 

”Det är lite med en timme… Jag skulle vilja ha mer gemensamt. Två timmar 

i veckan i alla fall. Det skulle behövas. Men, det är bättre än inget…” 

(Ingrid) 

 

”Det handlar om att hitta ett arbetssätt som inte tar för mycket tid. Eller 

resurser. Vi har fördelen att barnen sover då finns det ju tid. Då hinner vi 

mycket sådant.” (Erika) 
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Tiden till att reflektera kring sina pedagogiska dokumentationer är något vi 

tolkar det som att flera förskollärare saknar. Det behövs mer tid för att kunna 

komma vidare – men samtidigt påpekar flera förskollärare i studien på att det 

de har är bättre än ingen tid alls till reflektion. Erika påvisar även en tanke om 

att det gäller att välja vilken typ av arbetssätt man använder sig av för att 

effektivisera arbetet för att spara in tid. Vidare uttyder vi det som att tiden till 

gemensam reflektion har personalen fått från förskolechefen. För att kunna 

komma vidare tolkar vi det som att förskollärarna gärna vill ha lite mer tid 

tilldelad från förskolecheferna men de framhäver också att de är glada för all 

tid de redan har. 

 

Förskollärarnas förväntningar på pedagogisk 
dokumentation 

Förskollärarna påvisar olika förväntningar på den pedagogiska 

dokumentationen och vad den ska leda till. De mönster vi hittar är att de dels 

vill hitta barnens intressen men också att följa barnens utveckling och utveckla 

verksamheten.  

Hitta barnens intressen 

Alla förskollärare konstaterar att de vill använda pedagogisk dokumentation 

för att hitta vad barnen är intresserade av. 

 

”Nu är det mer det här att man ska utgå från barnen och vad de är 

intresserade av. Att man ska försöka spåna lite på hösten där och se var 

intresset ligger.” (Ingrid) 

 

”Reggio Emilia står verkligen för det här med pedagogisk dokumentation 

och att göra barn medvetna om sin utveckling. /…/ Vi vill se barnens 

individuella intresse. Att fånga det är ju lättare tycker vi. Och det är också 

syftet. Man är intresserad av olika saker, men blir ju inspirerad av sina 

kompisar.” (Iris) 

 

Vi tolkar det som att förskollärarna vill att barnens intressen ska ligga till 

grund för verksamheten i förskolan och att de sedan, med hjälp av sin 

pedagogiska dokumentation, försöker att arbeta vidare kring det barnen har 

visat intresse för på förskolan. Iris lyfter den pedagogik som det arbetas efter 

på hennes förskola, Reggio Emilia, och ett perspektiv där den pedagogiska 

dokumentationen ska göra barn medvetna om sin egen utveckling.  

Att följa barnens utveckling  

Förskollärarna är överens om att de vill se barnens utveckling. Vissa stannar i att 

barnens utveckling ska ses över och utvärderas, vilket nedanstående utdrag 

påvisar. 
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 ”Syftet är att se barnens utveckling och se om de utvecklas. Även om man 

utgår från det som barnen tycker är intressant ska det ge en utveckling hos 

barnen… att de lär sig saker. Att man ser att de lär sig och att de går 

vidare. /…/ Man utmanar barnen så att de kommer vidare. Och för att få 

syn på det måste man dokumentera.” (Ingrid) 

 

Vi uppfattar det som att Ingrid hittar intressen genom att se på det enskilda 

barnet för att sedan utgå från detta för att nå en utveckling och ett lärande hos 

barnet. Detta kan tyda på att det sker en bedömning på förskolan där barnens 

utveckling inom vissa områden ligger i fokus. Samtidigt sker utmaningen av 

barnens kunskaper genom att Ingrid dokumenterar dem. 

 

”När man väl börjar med pedagogisk dokumentation ser man var det leder 

till. En utveckling av mig själv och barnen och man ser, man lär känna 

barnen, man får veta vad de tänker och tycker och man får veta mer vad 

det är som händer.” (Erika) 

 

Det framträder, enligt vår tolkning, att Erika ser den pedagogiska 

dokumentationen som en process som leder framåt dels hos barnen men också 

hos henne själv. Dock är det svårt att få någon uppfattning om hur processen 

utvecklas hos Erika och hur hon ser utvecklingen hos barnen. Processen tolkar 

vi därför ligga i att den pedagogiska dokumentationen blir ett verktyg för att 

lära känna barnen och deras personligheter. 

 

Att följa barnens utveckling för att kunna utveckla verksamheten 

Den andra synen på pedagogisk dokumentation hos förskollärarna visar 

nedanstående utdrag excerpt från. Detta genom när förskollärarna ser ett 

bredare syfte med att pedagogiskt dokumentera, där de efter att de tagit del av 

barnens intressen inte bara tolkar barnens utveckling utan också ser andra 

bitar i verksamheten. 

 

”Du behöver ha den här dokumentationen, för att faktiskt kunna stärka 

det du säger. Och då får du den här tydliga kvaliteten, den som visar på 

att vi har ju nått upp till det här genom de här momenten. /…/ Du ska i 

alla fall kunna dokumentera och kvalitetssäkra verksamheten och hur gör 

du det? Ja, det här är ju ett verktyg.” (Eva) 

 

Eva ringar in ett gemensamt användningsområde för pedagogisk 

dokumentation - att kvalitetssäkra verksamheten. Den pedagogiska 

dokumentationen blir, som vi tyder vad Eva säger, ett verktyg för att kunna 

försvara det verksamheten påstår sig ha uppnått under terminen eller läsåret. 

Dels utifrån barnen men också utifrån att utveckla verksamhetens arbete. Detta 

är också något Marianne funderat över: 

 

”Idag ser vi det mer som verksamhetsdokumentation. Hur verksamheten 

är anpassad för barnen och inte tvärtom. Nu är det mer att man tittar på 

vad behöver den här barngruppen? /…/ Få ett reflekterande över om det är 
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barnen som har svårigheter eller om hur vi kan lägga tillrätta så 

verksamheten fungerar för alla barn.” (Marianne) 

 

Vi tolkar det som att Marianne ser den pedagogiska dokumentationen som 

något mycket bredare än för att endast följa barnens utveckling. Marianne 

pratar om en verksamhet som ska förändras utifrån barngruppen och de behov 

som kommer fram i den pedagogiska dokumentationen. Samtidigt pratar 

Marianne också om det delade uppdraget att följa både individerna och 

barngruppen som helhet i förskolan. Men, för att nå dit, tolkar vi det som att 

Marianne ser att i hennes uppdrag ska hon inte titta enskilt på barnens 

utveckling bara utan också ta det vidare och se hur verksamheten anpassats 

efter barnen så att det fungerar för alla inblandade. Även Eva är inne i de 

tankegångarna, vilket blir tydligt av nedanstående utdrag: 

 

”För att kunna veta att det skett en förändring eller utveckling och vad 

den beror på. Har vi gjort någonting? Är någonting annorlunda? Har vi 

förändrat miljöerna? Man behöver pedagogisk dokumentation för att 

kunna förstå – man behöver en grund…” (Eva) 

 

Vi tolkar det som att Eva är inne på samma syn som Marianne, att den 

pedagogiska dokumentationen fångar barnens utveckling och det är intressant 

eftersom att förskolepersonalen behöver kunna analysera sin verksamhet för 

att kunna förstå varför det har lett till en utveckling hos barnen. Det ringar Eva 

även in med nedanstående utdrag: 

 

”Det här fungerar inte, om barnet inte lyssnar en enda gång. Det är ju 

någonting jag gör fel när jag inte kan leda den här barngruppen. Jag 

kanske har planerat något barnen inte är det minsta intresserade av. /…/ 

Jag hoppas att pedagogisk dokumentation inte ska bli någon 

bedömningsgrej men det är nog individuellt.” (Eva) 

 

Eva ger ett exempel där hon utgår från sig själv och sin roll som förskollärare 

för att komma åt saker som synliggjorts genom pedagogiska 

dokumentationer. Genom att utvärdera sin roll som ledare försöker Eva 

undersöka verksamhetens roll i de utmaningar som uppstår istället för att 

sätta fokus på att bedöma barnens utveckling i den pedagogiska 

dokumentationen.  

 

Meja visar också upp en bild där hon lämnar synen där endast barnens 

utveckling dokumenteras. I utdraget nedan visar Meja en tankegång om att 

pedagogisk dokumentation för hennes del också ska leda till en personlig 

utvärdering av hennes tanke- och förhållningssätt i verksamheten; 

 

”Sen kan ju vi ta det till oss som en utmaning och göra en 

utvärdering. Det vi reflekterat med barnen och skrivit ner, vad de 

säger om bilder och vad som händer – så kan ju jag ta det med mig 

och göra en utvärdering av det. /…/ Just som kvalitetsförbättring, 
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för hela verksamheten måste vi utvärdera vårt jobb, vårt arbete, så 

vi är på rätt spår…” (Meja) 

 

När Meja pratar om att vara på rätt spår tolkar vi det som att hon funderar på 

sin roll i att vara på rätt spår att komma vidare med den pedagogiska 

dokumentationen, att det inte stannar vid att handla om barnens intressen och 

utveckling utan tar det ett steg vidare och får det att handla om personalen och 

verksamhetens förbättringsområden. 

 

Erika är också inne på att den pedagogiska dokumentationen inte bara handlar 

om ett lärande hos barnen: 

 

”Men det är klart att det blir en pedagogisk dokumentation när jag 

lär mig någonting av den, också. När det inte bara är ett lärande 

hos barnen…” (Erika) 

 

Som vi tyder det ser Erika sin egen roll i att det blir en pedagogisk 

dokumentation för att den används till någonting, det ska inte bara bli ett 

lärande hos barnen utan något mer – att hon själv tar till sig och utvecklas i sin 

förskollärarroll av det hon genomför i verksamheten med barnen. Vi tolkar det 

som att hon får syn på detta tack vare de pedagogiska dokumentationer hon 

gör i barngrupp. 

 

En förskollärare visar en helt annan syn på hur hennes roll i de pedagogiska 

dokumentationerna är och kan utvecklas: 

 

”Att man var två, en som filmar och en som agerar. För nu har det 

blivit att man ska göra både och, då blir det svårt. /…/ Om jag har 

min grupp och jag ska filma, om man spelar instrument till 

exempel, så måste man ju släppa det för att kunna filma, men vi 

har lite planer på att köpa stativ…” (Ingrid) 

 

Ingrid, tolkar vi det som, visar upp en tanke att hennes roll kan spela en viktig 

del i de pedagogiska dokumentationerna. Hennes bild av delaktighet skiljer sig 

dock åt mot de andra förskollärarna då hon riktar fokus till att hon ska kunna 

vara delaktig i de pedagogiska dokumentationerna för att ha armarna fria men 

inte för att kunna vara med i en process för att utvecklas i sin förskollärarroll. 

Samtidigt kan det också tolkas som att Ingrid ser filmandet som störande för 

sin delaktighet i aktiviteten med barnen – något som hon vill komma åt genom 

att någon annan filmar det hon gör med barnen eller att det köps in ett stativ 

till avdelningen så hon slipper filma själv.  

 

Förskolechefernas förväntningar på pedagogisk 
dokumentation 

Förskolechefernas förväntningar på den pedagogiska dokumentationen 

grundar sig i uppfattningen om att den pedagogiska dokumentationen ska 

kunna påvisa vad som är nästa steg för utveckling och utvärdering av 
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verksamheten.  Samtidigt som de förväntar sig kunna se det enskilda barnets 

men också barngruppens nästa steg i lärandet. Vi tolkar det som att 

förskolecheferna ser detta som att det går hand i hand: 

 

”Förskollärarna ska kunna se genom den pedagogiska dokumentationen 

vad som är nästa steg. För barnen. Vad de kan utmana dem i. I nästa steg. 

Och då kan det vara vad som helst. /…/ Jag säger det för jag vill att vi ska 

utvecklas. /…/ Jag har gett utrymme till tid för reflektion. För de är bara 

där och då när man kan sitta med någon annan som man kan komma ett 

steg till.” (Ida) 

 

Ida framhåller här en bild av ”vi” ska utvecklas och det kan tolkas som att hon 

menar verksamheten i stort. Hur verksamheten ska gå vidare för att komma 

till nästa steg. Det nästa steget återkommer Ida till vid flera tillfällen och vi 

tolkar det som att hon menar att nästa steg är att använda sig av det som 

framkommer i de pedagogiska dokumentationerna till någonting mer. Att inte 

bara titta på dem och se barnens intressen, utan som ett tidigare utdrag från 

Ida visat, att använda den pedagogiska dokumentationen för 

verksamhetsutveckling. Att ta det ett steg till skulle kunna betyda att 

personalen ska använda sig av det som framkommer i den pedagogiska 

dokumentationen och sedan ta det vidare till att se vad de kan göra av det och 

sedan arbetar vidare utifrån det. 

 

Även Malin verkar tycka att det är verksamheten som ska anpassa sig efter 

barnen, det blir tydligt när hon uttrycker följande: 

 

”Min förväntning är att man är väl förberedd för sina barngenomgångar, 

att man har en bra dokumentation om barnen. Det är grunden. Den ska 

löpa under hela året för att man ska kunna göra en plan för verksamheten. 

Det är min förväntan som chef.” (Malin) 

 

När Malin säger att dokumentationen ska löpa under hela året för att kunna 

göra en plan för verksamheten, tyder vi det som att hon menar på att den 

pedagogiska dokumentationen är ett kontinuerligt arbete som ska generera i 

ett underlag som kan utveckla verksamheten i stort. Vi ser även här att Malin 

vill ha ut mer av den pedagogiska dokumentationen än att följa de enskilda 

barnens utveckling och intressen. Det är något som även Esther lyfter: 

 

”Tanken är att den pedagogiska dokumentationen ska användas vid 

planeringstillfällena, vad behöver vi utveckla här? /…/  Det går inte att 

utföra ett systematiskt kvalitetsarbete om man inte har någon form av 

underlag.” (Esther) 

 

Den pedagogiska dokumentationen, enligt förskolecheferna, bör användas i 

verksamheten för att kunna peka ut vad som behöver utvecklas. Esther säger 

att det inte går att arbeta systematiskt utan ett liknande underlag – för då finns 

det inget fog för argumenten. Alla förskolechefer lyfter också att det är ett 
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ständigt pågående arbete – där det alltid går att utveckla verksamheten lite 

mer och lite till.  
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 Diskussion 
Syftet med den här studien har varit att synliggöra och jämföra förskollärares 

och förskolechefers definitioner och förväntningar på pedagogisk 

dokumentation. I resultatkapitelet återfinns både likheter och skillnader kring 

hur förskollärare och förskolechefer både definierar pedagogisk 

dokumentation och vad de förväntar sig av den. Ett återkommande mönster i 

våra resultat är att både förskollärare och förskolechefer definierar pedagogisk 

dokumentation som ett verktyg - för att kunna ta tillvara på barnens intressen, 

synliggöra lärandet, utveckla sin egen roll, arbeta med systematiskt 

kvalitetsarbete och följa barnens utveckling, i likhet med vad tidigare 

forskning också visat (Skolverket, 2012; Sheridan & Pramling Samuelsson, 

2009; Alnervik, 2013; Eidevald, 2013; Elfström, Nilsson, Sterner & Wehnér-

Godée, 2014 m fl). 

 

Pedagogisk dokumentation  

Som verktyg för förskollärarna 

Alla förskollärare vittnar om att de använder sig av den pedagogiska 

dokumentationen som ett sätt att hitta och följa barnens intressen i arbetet på 

förskolan. Dock skiljer sig förväntningarna på vad man ska göra av barnens 

intressen. I likhet med Sheridan, Williams och Sandbergs (2013) studie visade 

också vår att det fanns en spridning bland tankarna hos förskollärarna - det 

fanns både förskollärare som såg dokumentationen som ett sätt att utvärdera 

barnens kunskaper och att komma åt att utvärdera utvecklingen. I resultatet 

framkommer det att det är en bred syn och svår balansgång som framträder 

där steget mellan att utvärdera verksamheten och inte bedöma barns enskilda 

utveckling ibland ligger väldigt nära varandra. Även Insulander och Åberg 

(2014) har beskrivit detta och menar då att i det systematiska kvalitetsarbetet 

ingår både utvärderingar och bedömningar - men att det är med hjälp av 

diskussioner mellan förskollärarna och utvärdering av de pedagogiska 

dokumentationerna som gör att verksamheten kan utvecklas. Vidare menar 

författarna att en risk förekommer att de pedagogiska dokumentationerna 

snarare ämnar till att visa upp verksamheten och bekräfta den istället för att 

fokusera på en utveckling av densamma. 

 

De förskollärare vi har intervjuat har haft varierade uppfattningar på vad de 

gör av sin pedagogiska dokumentation, flera beskriver det som att den 

används för att kunna utveckla sin roll som ledare, för att kunna följa 

barngruppens intressen och arbeta utefter dem. Samtidigt framkommer det en 

bild av förskollärare som aktivt diskuterar och reflekterar kring pedagogiska 

dokumentationer på förskolan för att kunna komma vidare i sitt arbete. Bilden 

är inte helt enig gällande huruvida förskollärarna faktiskt utvärderar sig själva 
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och verksamhetens utvecklingsområden för att kunna komma vidare i arbetet 

på förskolan. 

Som verktyg för förskolecheferna 

Alla förskolechefer i vår undersökning ser pedagogisk dokumentation som en 

del i det systematiska kvalitetsarbetet men också som ett hjälpmedel för att 

synliggöra verksamheten i syfte att utveckla den. Förskolecheferna föredrar ett 

arbetssätt med pedagogisk dokumentation eftersom att det bidrar till ett 

arbetssätt där man arbetar efter att planera, dokumenterar och utvärderar 

verksamheten kontinuerligt. Vidare är förskolecheferna inne på att den 

pedagogiska dokumentationen kan synliggöra ett lärande för både barnen och 

personalen. Även Lenz Taguchi (2014) hänvisar till detta då hon menar att 

pedagogisk dokumentation alltid börjar mitt i den praktik som redan pågår 

och har som syfte att hjälpa pedagogerna att följa upp, utvärdera och utveckla 

sin pedagogiska praktik. Det handlar även om att självkritiskt kunna granska 

sitt förhållningssätt, sitt sätt att tänka och agera - för att förstå hur och vad 

barnen gör och tänker.  

 

Vad förskollärarna efterfrågar från förskolechefen 

Några förskollärare efterfrågar stöd i reflektionsarbetet av den pedagogiska 

dokumentationen men även mer tid, för att kunna komma vidare med den. 

Detta är också något Lindgren Eneflo (2014) har sett, hon menar att personalen 

måste få hjälp i reflektionsarbetet av den pedagogiska dokumentationen för att 

den ska kunna ge en utveckling av verksamheten. Lindgren Eneflo samt 

Elfström (2013) beskriver vikten av en organisation som stödjer ett 

reflekterande arbetssätt för att kunna göra dokumentationerna pedagogiska. 

Förskollärarnas efterfrågan om stöd är därför ingenting konstigt - det är en 

krävande och utmanande process att ta sig an de pedagogiska 

dokumentationerna för att kunna använda dem till att ta sig vidare och 

utvecklas med hjälp av dem. Även Fennefoss och Jansen (2009) 

lyfter processandet av de pedagogiska dokumentationerna som en viktig del 

för att ta arbetet vidare. 

 

Förväntningar på pedagogisk dokumentation 

Från förskollärarna 

Alla förskollärare i vår studie vill genom den pedagogiska dokumentationen 

hitta vad barngruppen har för intressen. Detta lyfter förskollärarna som en 

viktig del eftersom att barnens intressen ska ligga till grund för verksamheten. 

Förskollärarna vill även se barnens utveckling med hjälp av den pedagogiska 

dokumentationen. I resultatet framkommer det dock att några förskollärare 

enbart tittar på det enskilda barnets utveckling och lärande. Bjervås (2011) 

beskriver också att många förskollärare stannar i att bedöma det individuella 

barnet istället för bedöma de sammanhang barnen ingår i.  Andra förskollärare 

fokuserar mer på att kvalitetssäkra verksamheten genom att använda 

pedagogisk dokumentation som ett stöd för att se hur verksamheten ska 
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utvecklas utifrån läroplanens intentioner, liksom Bjervås lyfte. 

Förväntningarna på pedagogisk dokumentation skiljer sig alltså åt mellan 

olika förskollärare.  

 

Från förskolecheferna 

Som vi tidigare nämnde vill förskolecheferna i studien gärna se den 

pedagogiska dokumentationen som en del av det systematiska kvalitetsarbetet. 

Förskolecheferna beskriver den pedagogiska dokumentationen som en del av 

det systematiska arbetssätt som man arbetar med i verksamheten över hela 

året - samt att det inte ska vara någonting extra utan ingå i den dagliga 

löpande verksamheten. Alla förskolechefer har också en gemensam syn kring 

hur den pedagogiska dokumentationen ska tillföras till det systematiska 

kvalitetsarbetet - samtidigt som flertalet förskollärare inte gett uttryck för 

detta. Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) har även de en syn på att den 

pedagogiska dokumentationen måste in i det systematiska kvalitetsarbetet för 

att kunna identifiera de förutsättningar som finns och behöver utvecklas för att 

kunna arbeta mot läroplanen och utveckla de pedagogiska processerna på 

förskolan.  

 

Samtidigt ger förskolecheferna en gemensam syn där de menar att 

förskollärarna ska titta på dokumentationerna dels för att utveckla 

verksamheten men dessutom för att kunna utvecklas i sina roller som 

förskollärare. En av förskolecheferna lyfter särskilt att hennes förskollärare är 

väldigt duktiga på att titta på den pedagogiska dokumentationen och säga vad 

som händer - men att de måste utvecklas kring vad de ska gå vidare med efter 

det för att kunna utveckla verksamheten. Förskolechefen ser, liksom Lenz 

Taguchi (2010) och Elfström, Nilsson, Sterner & Wehner-Godée (2014), att den 

pedagogiska dokumentationen ska leda till ett nytt agerande från personalen 

vilket således gör att det sker en förändring i verksamhetens utformande och 

innehåll. 

 

Avslutande reflektioner 

Det har varit intressant att undersöka vilka olika definitioner och 

förväntningar på pedagogisk dokumentation som framkommer hos 

verksamma förskollärare och förskolechefer. En tanke som slagit oss under 

arbetets gång är vad som händer med den pedagogiska dokumentationen när 

arbetslag och förskolechefer har en så pass varierad syn på vad den ska 

förväntas leda till. När somliga förskollärare stannar vid att endast försöka se 

barnens utveckling så går andra ytterligare ett steg och tittar på hur de i sin 

yrkesroll ska kunna ta sig an de utmaningar som de ställs inför. Detta genom 

att reflektera runt sin egen roll som förskollärare och det som sker på 

förskolan. Med tanke på att svensk förskola ska vara likvärdig kan det vara 

problematiskt att samsynen inte är särskilt stor mellan de faktiska utförarna av 

den pedagogiska dokumentationen (förskollärarna) och de som står som 

ytterst ansvariga för verksamheten (förskolecheferna). Det är även intressant 

att det skiljer sig på synen på pedagogisk dokumentation mellan förskollärare 



  

 

31 
 

som arbetar under samma förskolechef. Vi funderar mycket kring hur mycket 

förskolechefen förmedlar sina förväntningar kring pedagogisk dokumentation 

till sin personal. Att få en samlad syn i arbetslaget kan vara väldigt svårt om 

man inte vet vad som förväntas av en - särskilt när begreppet pedagogisk 

dokumentation faktiskt inte framkommit i styrdokument förrän 1998. Många 

verksamma förskollärare vi har intervjuat hade redan en examen sedan länge 

då nya läroplanen kom. Detta får oss att fundera på vilka fler förväntningar 

inom olika områden i läroplanen förskolecheferna har särskilda förväntningar 

på som inte förskollärarna är insatta i? 

 

Vidare forskning 

Utifrån vår studies resultat har vi nu fått nya ideér på hur vi skulle kunna gå 

vidare i en ny studie. Det är intressant att se att synen skiljer sig mellan vad 

förskolecheferna och förskollärarna förväntar sig att få ut av den pedagogiska 

dokumentationen. Eftersom att förskolecheferna står som de ytterst ansvariga 

för det systematiska kvalitetsarbetet på förskolan i styrdokumenten vore det 

intressant att gå vidare med att titta på hur förskolecheferna synliggör för sina 

förskollärare vad de förväntar sig få ut av de pedagogiska dokumentationerna 

på förskolan. Detta eftersom att förskolecheferna i vår studie har en förväntan 

på vad förskollärarnas pedagogiska dokumentationer ska kunna användas till 

men som inte förskollärarna verkar vara medvetna om. En sådan medvetenhet 

hos förskollärarna skulle dock vara positiv eftersom att det skulle kunna 

innebära att arbetet med den pedagogiska dokumentationen utvecklades och i 

ännu större utsträckning än idag blev ett verktyg som användes för att 

utveckla verksamheten. Resultatet av detta skulle kunna bli en ökad 

likvärdighet och en förskola där alla barn fick möjlighet att utvecklas utifrån 

sina intressen och förutsättningar. 
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 BILAGA 1: Missiv till intervjupersoner 

 
 

Hej! 

Vi heter Frida Vigren och Lillevi Thurin och läser just nu sista terminen på 

förskollärarutbildningen på Mittuniversitetet i Härnösand. Det är nu dags för 

oss att skriva vårt examensarbete på lärarutbildningen, som vi tidigare 

kontaktade dig om via telefon. Vi kommer att undersöka vad förskolechefer 

och förskollärare förväntar sig av den pedagogiska dokumentationen på 

förskolan. 

 

För att på bästa sätt kunna undersöka detta har vi tänkt använda oss av 

enskilda intervjuer. På intervjuerna har vi tänkt samtala om den pedagogiska 

dokumentationen, förväntningarna på den och vad den används till. Vi 

kommer i detta arbete ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer och förskolan och namn på personal kommer att vara fingerade för 

att göra alla så anonyma som möjligt. Det inspelade materialet kommer att 

vara tillgängligt för vår handledare, examinatorn och oss. När examensarbetet 

är avslutat och betygssatt kommer materialet att förstöras. Deltagandet i vår 

intervjustudie är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas utan vidare 

frågor.  

 

Har du några frågor eller funderar du på något så kontakta oss gärna! 

Med vänliga hälsningar, 

Frida och Lillevi 

 

Frida Vigren  Lillevi Thurin  

xxx.xxx@hotmail.com   xxx.xxx@gmail.com   

073-xxxxxxx 070-xxxxxxx 

 

mailto:xxx.xxx@hotmail.com


  

 

 

 BILAGA 2: Intervjuguide förskollärarna 

Hur gammal är du och hur länge har du arbetat som förskollärare? 

Vilken utbildning gick du och när gick du den? 

Hur ser du på pedagogisk dokumentation? 

Hur använder du dig av pedagogisk dokumentation? 

Hur går du tillväga när du pedagogiskt dokumenterar? 

Finns det olika typer av dokumentation tycker du? (Om ja, fyller de olika 

syften?) 

Vad ser du för syfte/syften med pedagogisk dokumentation? 

Upplever du några svårigheter med pedagogisk dokumentation? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

BILAGA 3: Intervjuguide förskolecheferna 

Vad har du för utbildning och hur länge har du arbetat inom yrket? 

Hur ser du på pedagogisk dokumentation? 

Vad förväntar du dig av den pedagogiska dokumentationen? 

Upplever du att det förekommer olika typer av dokumentation i dina 

verksamheter? 

Ser du några svårigheter med att bedriva pedagogisk dokumentation? 

Tar du del av den pedagogiska dokumentationen, och om JA - hur och på 

vilket sätt använder du dig av den? 

 


