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Sammanfattning	
Studien använder sig av ett didaktiskt perspektiv, då arbetet med pedagogisk dokumentation 
är till för att analysera och reflektera över vad som sker, hur lärande ska skapas, varför 
lärandet skapas och för vem lärandet är till för. Det är relevant att undersöka just pedagogisk 
dokumentation för att det är ett aktuellt ämne som får mycket plats i arbetet på förskolan. Vårt 
intresse ligger i själva arbetsprocessen som sker när en pedagogisk dokumentation skapas, 
närmare bestämt pedagogernas reflektioner över dokumentationen. Pedagogisk 
dokumentation är något som varje pedagog utformar utefter den individuella verksamheten. 
Det är en process i processen, där en process kan vara att hantera, analysera och utvärdera den 
egna dokumentationen. I föreliggande uppsats innebär en process ett pågående lärande, ett 
arbete som är i en ständig progression. Det är något som aktivt sker och alltid utvecklas 
framåt och är konstant. 
	
Syfte	
Syftet med denna studie är att skapa större kunskap om pedagogers reflektion om 
dokumentation och på vilka olika sätt dokumentationen betraktas som blivande pedagogisk. 
Mer specifikt riktar studien sig mot att undersöka vad pedagoger reflekterar över och för vem 
den pedagogiska dokumentationen utförs. Med hjälp av en kvalitativ studie vill vi undersöka 
hur pedagogers olika arbetsprocesser med dokumentation kan se ut. 
	
Metod	
I denna studie valdes en kvalitativ metod. Att använda en kvalitativ metod ger en större 
inblick i den pedagogiska verksamheten genom att den insamlade empirin fångar allt som 
sägs under en intervju. Denna kvalitativa studie i form av intervju har inspirerats av en 
fenomenografisk semistrukturerad intervju, där frågorna är utformade för att lägga fokus på 
det centrala ämnet i studien; reflektionen kring pedagogisk dokumentation. I arbetet med 
analys av empirin har en fenomenografisk analysmodell använts.  
	
Resultat	
Resultatet pekar på att arbetet med pedagogisk dokumentation är ett arbetsverktyg som är till 
stor hjälp för pedagoger som arbetar inom förskoleverksamheten. Det går att arbeta med 
pedagogisk dokumentation på många olika sätt men det slutgiltiga resultatet med arbetet med 
pedagogisk dokumentation är för att skapa en progression. Progressionen är till för 
verksamheten, för pedagogen och för barns lärande. Att arbeta med pedagogisk 
dokumentation i relation till de didaktiska frågeställningarna: hur, vad, varför och för vem gör 
att den pedagogiska dokumentationen blir mer innehållsrik och skapar en reflektion som 
speglar på professionen, barns utveckling och hur en aktivitet förs vidare. 
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INLEDNING: PEDAGOGISK DOKUMENTATION 
Studien kommer att använda sig av ett didaktiskt perspektiv, då arbetet med pedagogisk 
dokumentation är till för att analysera och reflektera över vad som sker, hur lärande ska 
skapas, varför lärandet skapas och för vem lärandet är till för. Ett didaktiskt perspektiv ska, 
i föreliggande studie, på det viset ses som ett undervisningsperspektiv. Det är relevant att 
undersöka just pedagogisk dokumentation för att det är ett aktuellt ämne som får mycket 
plats i arbetet på förskolan. Vårt intresse ligger i själva arbetsprocessen som sker när en 
pedagogisk dokumentation skapas, närmare bestämt pedagogernas reflektioner över 
dokumentationen. Läroplan för förskolan förklarar att: ”förskollärare ska ansvara för att 
varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt följs, dokumenteras och 
analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens 
möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål” (Lpfö 18, s. 18). 
Läroplanen för förskolan beskriver förskollärares ansvar att dokumentera barns utveckling 
och lärande i ett systematiskt arbete, där dokumentationen är bärande för att kunna utmana 
och utveckla barn i sitt lärande. 

Holmbergs (2015, s. 9) avhandling om förskolepedagogers arbete med pedagogisk 
dokumentation har likheter med vår studie då vi undersöker de processer som sker vid 
pedagogisk dokumentation. Holmbergs avhandling visar på hur pedagogisk dokumentation 
realiseras i vardagen på två förskolor samt hur pedagoger uttrycker sig kring syftet och de 
möjligheter som finns med pedagogisk dokumentation. Vårt intresse ligger i linje med 
Holmbergs studie men skiljer sig åt då vår studie riktar sig mer mot de arbetsprocesser som 
sker i reflektionen av dokumentationen. 

Enligt Lindgren Eneflo (2014, s. 117) finns det pedagoger som har svårt att definiera vad 
pedagogisk dokumentation är. Det finns ingen mall eller ram för hur dokumentation blir 
pedagogisk. En problematik som kan uppstå med pedagogisk dokumentation är att det finns 
en uppfattning om att kunna göra “rätt eller fel”. Lindgren Eneflo (2014, ss. 115- 117) 
förklarar i sin undersökning att många pedagoger anser att det finns en rätt väg att gå när 
det kommer till pedagogisk dokumentation. Pedagogisk dokumentation är något som varje 
pedagog utformar utefter den individuella verksamheten. Det är en process i processen, där 
en process kan vara att hantera, analysera och utvärdera den egna dokumentationen. I 
föreliggande uppsats innebär en process ett pågående lärande, ett arbete som är i en ständig 
progression. Det är något som aktivt sker och alltid utvecklas framåt och är konstant. När vi 
talar om processen i pedagogisk dokumentation syftar vi på det pedagogen reflekterar över i 
dokumentationen, alltså den reflektion som pedagogen gör enskilt och i arbetslaget. 

På Skolverkets hemsida under Pedagogisk dokumentation i förskolan (2018) står det: “med 
pedagogisk dokumentation blir det möjligt att få fatt i och gestalta både barnens och vuxnas 
pågående lärande”, Det innebär att kunna se vad för lärande som sker men också det 
lärande som blivit. Som en utvecklingsprocess där barn och pedagogers utveckling 
dokumenteras och reflekteras över för att kunna fånga in vad som behöver vidareutvecklas 
och vad som behöver utvärderas. Vår slutsats är då att pedagogisk dokumentation kan ses 
som en del i en undervisningsprocess eller en definition av individens kunskapsnivå, där en 
process kan leda till reflektion för både pedagog och barn. 
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Syfte 
Syftet med denna studie är att skapa större kunskap om pedagogers reflektion om 
dokumentation och på vilka olika sätt dokumentationen betraktas som blivande pedagogisk. 
Mer specifikt riktar studien sig mot att undersöka vad pedagoger reflekterar över och för 
vem den pedagogiska dokumentationen utförs. Med hjälp av en kvalitativ studie vill vi 
undersöka hur pedagogers olika arbetsprocesser med dokumentation kan se ut. Därför är 
följande frågeställningar valda: 

• Vad innebär det för pedagoger att göra en dokumentation till en pedagogisk 
dokumentation? 

 
• På vilka olika sätt kan syftet med dokumentation i förskolan förstås? 

 
• Hur förhåller sig pedagoger till de didaktiska frågeställningarna, vad, hur, varför och 

för vem, under arbetsprocessen med pedagogisk dokumentation? 
 
I denna studie kommer utvecklingspsykologisk, socialkonstruktivistisk och didaktisk teori 
användas som verktyg för analys av den insamlade empirin. Teorierna är valda för att 
undersöka det lärande som sker vid en arbetsprocess med pedagogisk dokumentation. 
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Begreppsdefinitioner 
Nedan kommer en förklaring av de begrepp som används i föreliggande studien. Många av 
dessa begrepp är förklarade utifrån vad vi har lärt oss genom vår utbildning och utefter våra 
erfarenheter, genom VFU tillfällen och föreläsningar. 
 
Pedagogisk	dokumentation	
Pedagogisk dokumentation kan ses som en del i en undervisningsprocess eller en definition 
av individens kunskapsnivå. Pedagogisk dokumentation kan leda till reflektion hos både 
pedagoger och barn kring den undervisning och de kunskaps erbjudanden som sker inom 
förskolans verksamhet. Under rubriken tidigare forskning på sida tre kommer begreppet att 
lyftas fram ytterligare. 

Progression	
Progression syftar till att verksamheten är grundad i forskning som leder verksamheten 
framåt. Förskolan är en verksamhet som ska förbereda för skolan, därmed kan den 
pedagogiska dokumentationen också visa på det lärande och den utveckling som sker utåt 
för samhället, där samhället kan vara vårdnadshavare, förskolechefer och kommun. 

Process	
I föreliggande uppsats innebär en process ett pågående lärande, ett arbete som är i en 
ständig progression. Det är något som aktivt sker och alltid utvecklas framåt och är 
konstant. När vi talar om processen i pedagogisk dokumentation syftar vi på det pedagogen 
reflekterar över i dokumentationen, alltså den reflektion som pedagogen gör enskilt och i 
arbetslaget. 

Produkt	
Med produkt menar Holmberg (2015, s. 28) att det kan vara dokumentation som pedagogen 
kan återgå till för att utveckla till ett projekt. Det kan vara dokumentation i form av bilder 
och videoupptagning som inte reflekteras över utan har endast skapats och läggs åt sidan för 
att komma tillbaka till senare eller för att raderas. 

Profession	
Profession innebär status för förskolläraren som en bärare av kunskap om pedagogik. I 
arbetet med pedagogisk dokumentation synliggörs professionen vid koppling till de 
styrdokument som idag ska följas och för att visa på den kunskap verksamhet erbjuder 
barnen. 

Pedagog	
I föreliggande studie kommer förskollärare som vi intervjuat benämnas som pedagoger, 
detta då de yrkestitlar som används i avsnittet tidigare forskning benämns oftast direkt som 
förskollärare eller annan yrkestitel. På så sätt hoppas vi på att kunna urskilja våra deltagare i 
studien gentemot tidigare forskning.  
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Tidigare forskning 
I detta avsnitt redogörs för den tidigare forskning som beskriver pedagogisk dokumentation. 
Avhandlingarna och forskningen som berörs i detta avsnitt är väl utvalda för att ge en 
kortare sammanfattning av ämnet. Avsnittet börjar med att förklara varför pedagoger 
använder sig av pedagogisk dokumentation i förskolan och går sedan vidare till utveckling 
och utvärdering av förskolan, för att slutligen belysa pedagogisk dokumentation ur olika 
didaktiska synvinklar. 

Pedagogisk	dokumentation	i	förskolan	
Dokumentation och pedagogisk dokumentation är två skilda begrepp. Dokumentation 
hänvisar till bilder, video eller anteckningar som pedagogen gör i verksamheten. 
Dokumentationen kan endast bli pedagogisk då den har blivit analyserad, reflekterad och 
tolkad (Pramling Samuelsson & Emilson 2012, s. 3). Läroplan för förskolan säger att 
”Förskolläraren ska ansvara för varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och 
systematiskt följs, dokumenteras och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur 
förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens 
mål” (Lpfö 2018 s, 18). För att kunna uppnå detta mål presenterade 
Utbildningsdepartementet 2008 (promemoria U2008/6144/S, s. 5-6) pedagogisk 
dokumentation som ett verktyg för pedagogen att använda i arbetet med att utveckla och 
utvärdera sin verksamhet men även barns lärande. Utbildningsdepartementet förklarar hur 
förskolläraren ska kunna uppmuntra barns lust till lek och lärande. För att detta ska 
genomföras krävs det av förskolläraren att kunna utvärdera och dokumentera sin 
verksamhet. Utbildningsdepartementet vill inte komma med något förslag på hur 
utvärderingen och utvecklingen ska ske utan det får varje förskola utforma själva utefter 
läroplanens mål. Lite längre ner i dokumentet däremot hänvisar de ändå till pedagogisk 
dokumentation som ett medel för att synliggöra de processer som sker på förskolan. 

Utveckling	och	utvärdering	
Ökade krav på pedagogers arbete med utveckling och utvärdering av den egna 
verksamheten har resulterat i olika teoretiska utgångspunkter i arbetet med pedagogisk 
dokumentation. Holmberg (2015, ss. 132- 133) har i sin studie undersökt två olika 
förskolors arbete med pedagogisk dokumentation, där resultatet visade en tydlig skillnad 
över hur de analyserar och reflekterar över dokumentationen, skillnaden grundade sig i 
förskolornas olika ideologiska bakgrunder. De båda förskolorna utgick från samma 
förutsättningar ekonomiskt och juridiskt men där ena förskolan var kommunal och den 
andra privat med Reggio Emilia inspirerat arbetssätt. Den kommunala förskolan upplevdes 
utgå ifrån en utvecklingspsykologisk teori med fokus på produkten av den pedagogiska 
dokumentationen. Med produkt menar Holmberg (2015, s. 28) att det kan vara 
dokumentation som pedagogen kan återgå till för att utveckla till ett projekt. Den privata 
förskolan hade en inarbetad modell som pedagogerna arbetade utefter med fokus på barnet 
och pedagogens egen utveckling. För pedagogerna på den Reggio Emilia-inspirerade 
förskolan var processen det centrala mer än produkten, där processen innefattar att 
dokumentationen som fördes på förskolan också reflekteras över tillsammans med barnen 
och pedagogerna emellan. Något som bör nämnas är att den privata förskolan länge hade 
arbetat med pedagogisk dokumentation men för den kommunala var det ett ganska nytt 
arbetssätt. 

Norgren (2010, s.29) har i en av sina intervjuer med en pedagogista (en pedagogista hjälper 
till att vägleda den pedagogiska verksamheten genom att hjälpa arbetslaget med 
dokumentation och aktiviteter) fått det förklarat att det finns en problematik med 
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övergången som kan skapas i början av arbetet med pedagogisk dokumentation. I intervjun 
beskriver pedagogistan att det är ett helt nytt sätt att se på barnen och tidigare har det 
handlat mer om en form av “lära ut pedagogik”. Detta skapar en problematik, då många 
pedagoger måste tänka på ett nytt sätt och göra barnen delaktiga i att bestämma i 
verksamheten. Norgren (2010, s. 39) beskriver även en problematik med tidsaspekten 
utifrån de intervjuer hon har fört i sin studie, men att det även varit tal om tekniken och 
andra aspekter som kan ha hämmat den pedagogiska dokumentationen. 
 

Vad	pedagoger	säger	om	pedagogisk	dokumentation	enligt	forskningen	
Tidigare forskning har visat på olika sidor av pedagogisk dokumentation, där pedagoger har 
antytt att det finns en viss problematik med arbetet med dokumentationen. Det finns inga 
riktlinjer för vad som är rätt eller fel i processen från dokumentation till pedagogisk 
dokumentation. Det gör att själva arbetssättet har visat sig vara något diffus i pedagogens 
ögon. Lindgren Eneflo (2014 s. 116) har genomfört en studie om dokumentationens 
dilemman där hon i en forskningscirkel tillsammans med åtta förskollärare diskuterade 
pedagogisk dokumentation. De ämnen som berördes var kunskapsinnehåll, barns lärande 
och pedagogens roll samt arbetet med pedagogisk dokumentation. Resultatet av de samtal 
och diskussioner som fördes framhäver hur förskollärarna upplever en avsaknad av mall för 
arbetet med pedagogisk dokumentation ska genomföras och presenteras. Däremot anser 
deltagarna i undersökningen att Reggio Emilia-filosofins metoder inom pedagogisk 
dokumentation är den “rätta”. Lindgren Eneflo (2014, s. 115) fortsätter förklara hur 
pedagogerna i studien upplever prestationsångest då arbetet med pedagogisk dokumentation 
är inom ramen för fri tolkning. Holmberg (2015, s. 117) kan se hur ett väl utvecklat och 
etablerat arbete med pedagogisk dokumentation, där det fanns tid för reflektion både enskilt 
och i arbetslaget, kunde erbjuda en individuell fortbildning. Reflektion över sitt eget 
handlande utefter de didaktiska frågeställningarna kunde hjälpa pedagogerna att utvärdera 
och utveckla likväl verksamheten som sitt egna förhållningssätt. Således upplevs 
pedagogisk dokumentation som ett verktyg pedagogen kan utforska och pröva sig fram i. 
Därmed kanske det inte ett rätt eller fel, men med väl utarbetade metoder och modeller kan 
arbetet med pedagogisk dokumentation erbjuda pedagogen och verksamheten utveckling 
och lärande. 
 

Arbetet	med	pedagogisk	dokumentation	i	förskolan	
Arbetet med pedagogisk dokumentation kan se olika ut, Pramling Samuelsson och Emilson 
(2014, s.180-182) beskriver hur dokumentation sker på olika sätt. Med hjälp av en icke 
verbal kommunikation, där förskolläraren blir en tyst observatör som använder 
dokumentation för att se vad barnen gör, eller via en direkt kommunikation där 
förskolläraren har en roll som är mer styrd och riktar barnet mot ett fenomen eller en 
aktivitet. 

Norgren (2010, s. 41) beskriver att utifrån de förskollärare hon intervjuat har en majoritet 
svarat att pedagogisk dokumentation ska vara kopplat till läroplanen eller något annat 
styrdokument. Om dokumentationen inte bestod av detta var det inte pedagogisk 
dokumentation. Alvestad & Sheridan (2014, ss. 380-381) anser att dokumentation är till för 
att se ifall barnen har upplevt de planerade aktiviteterna som givande, de fortsätter förklara 
att analyser av förskollärares dokumentation sällan tar upp relationen till olika aspekter som 
kan påverka barns kunskaper om olika ämnen. Alvestad och Sheridan menar att 
förskollärare behöver utveckla sina kunskaper i hur de ska kunna använda dokumentation 
som ett verktyg till att förbättra barns lärande och förutsättningar till lärandesituationer. 



 

 6 

Pedagogisk	dokumentation	som	verktyg	
Norgren (2010, s.41) beskriver utifrån resultatet av sitt arbete med pedagogisk 
dokumentation att det är ett verktyg som gynnar pedagogens eget lärande. I sin studie har 
hon intervjuat ett flertal olika förskollärare, pedagogistor och även en pedagogisk 
utvecklare (Norgren 2010, s. 22). Hon förklarar att Reggio Emilia-pedagogiken använder 
pedagogisk dokumentation till en rad olika funktioner. Det kan till exempel vara ett verktyg 
som används för att synliggöra det som sker inom verksamheten utåt, till föräldrar och på 
en politisk nivå (Norgren 2010, s.12). Norgren (2010, s. 39) beskriver även att det är ett 
verktyg som är till för att hjälpa pedagoger och inte ett uppdrag, vilket hon förstärker med 
Skolverkets skrift “Allmänna råd och kommentarer - kvalitet i förskolan”. I en av sina 
intervjuer förtydligas detta då pedagogistan förklarar att det handlar om att hitta en 
fungerande teknik som gör att barnen blir delaktiga i hela processen (Norgren 2010, s. 38). 
Detta förtydligas genom att Norgren skriver i sitt resultat: “De lägger tyngd på att reflektera 
tillsammans med andra pedagoger i olika pedagogiska forum, men talar mindre om på 
vilket sätt de belyser barns lärande genom pedagogisk dokumentation” (Norgren 2010, s. 
41). 

Bjervås (2011, s. 57) förklarar i sin studie att pedagogisk dokumentation är ett 
arbetsverktyg som är tillgängligt för pedagoger där arbetsmaterialet blir något som skapar 
reflektion. Hon fortsätter förklara hur Lenz Taguchi anser att reflektion är ett kriterium för 
att dokumentationen skall bli pedagogisk dokumentation (Bjervås 2011, s. 57). Även 
Pramling Samuelsson & Emilson (2012, s. 3) hänvisar till tidigare forskning som har gjorts 
om pedagogisk dokumentation att det är just reflektionen som är värdefull, både för det 
lärande pedagoger erbjuder barnen men även för att utvärdera verksamheten. 

Alvestad och Sheridan (2014, ss. 383, 386) har i sin artikel intervjuat förskollärare i Norge 
och har då utgått från tre frågor: “Hur planerar lärarna sitt arbete med barnen? Var ligger 
fokus i dokumentationen? Hur uttrycker lärare relationen mellan planering och 
dokumentation?” (s. 383). Resultatet visar att dokumentationens fokus ligger på flera olika 
aspekter, de kunde se utefter förskollärarnas svar att dokumentationen är inte bara ett 
verktyg åt förskolläraren utan fungerar även som information till yttre faktorer, såsom 
vårdnadshavare och samhället. 

Pedagogisk	dokumentation	och	förskolans	etiska	aspekter	
Något som Norgren (2010, s. 43) lyfter fram inför fortsatt forskning är just de etiska 
aspekterna som kan tillkomma inom pedagogisk dokumentation. I Lindgren och Sparrmans 
studie ges en inblick till de etiska normer som förbises när det rör sig om pedagogisk 
dokumentation. De förklarar vidare att de etiska aspekter som en forskare bör förhålla sig 
till innan de kan påbörja sin studie, inte alltid tas till hänsyn när en pedagog arbetar med 
pedagogisk dokumentation (Lindgren & Sparrman 2003, s. 64). På så sätt att barns 
medgivande till att bli filmade eller fotograferade inte alltid görs i arbetet med pedagogisk 
dokumentation i förskolan. De beskriver vidare att den pedagogiska dokumentation som 
sker inom förskolan inte på något sätt skyddar barns identitet. Utan lätt kan ses av de inom 
verksamheten och föräldrar men även av förskolechef och högre uppsatta inom kommunen. 
Holmberg (2015, s. 142) beskriver att det finns en risk i början av arbetet med pedagogisk 
dokumentation, att omsorgsbiten kan gå förlorad då fokus ligger på dokumentationen. Detta 
kan vara ett skäl för pedagogen att se över det etiska perspektivet med pedagogisk 
dokumentation innan arbetet med dokumentationen börjar. 
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TEORETISK RAM 
Denna studie kommer ha en utgångspunkt i utvecklingspsykologisk och 
socialkonstruktivistisk teori. Val av teorier har gjorts för att fungera som verktyg i 
analysarbetet av empirin som samlas in. Arbetet kommer också att ha en viss didaktisk 
inriktning som landar inom allmän didaktik. Just allmän didaktik blir relevant för arbetet då 
pedagogisk dokumentation är ett sätt att utvärdera verksamheten och den undervisning som 
erbjuds där. I detta avsnitt presenteras varje teori kort samt hur de kan kopplas till studien, 
för att sedan diskutera teorierna i teoridiskussionen. 
 
Utvecklingspsykologi 
Utvecklingspsykologi är en teori som kan vara både komplex och enkel, det kan exempelvis 
handla om individutveckling och hur ett barn lär sig att gå (Hwang & Nilsson 2003, s. 19). 
Den tidiga utvecklingspsykologin handlade om att följa barnets utveckling till en vuxen 
individ men under 1960-talets slut sågs utvecklingen som livslång (Hwang & Nilsson 2003, 
s. 20). Med den livslånga utvecklingen i åtanke började utvecklingspsykologin beröra 
många olika delar av mänskligheten, från historisk och kulturell bakgrund till individens 
egen utveckling (Hwang & Nilsson 2003, ss. 20-21). Hwang & Nilsson (2003, ss. 21-22) 
fortsätter att förklara att de tre aspekter som påverkar individens utveckling kan delas in i 
fysiska (det som händer med kroppen; längd, vikt et cetera), kognitiva (det som avser 
intellektuella funktioner) och socioemotionella (utvecklingen av personlighet, identitet, 
relationer et cetera) utveckling. 

Utvecklingspsykologi i relation till pedagogisk dokumentation kan kopplas till hur 
dokumentationen följer barnen genom deras ålder och lärande i förskolan. Även hur 
pedagoger bearbetar den dokumentation som sker och för att visa föräldrar under 
utvecklingssamtal var deras barn ligger till utvecklingsmässigt. Utvecklingspsykologi 
används som en del i en process att bedöma barns utveckling och mognad eller för att följa 
barnen genom utvecklingsstadierna med hjälp av dokumentation. Genom att följa upp åren 
som barnen haft på förskolan med hjälp av pedagogisk dokumentation på 
utvecklingspsykologiska grunder kan deras kognitiva utveckling, mognad och kunskap som 
erövrats bli synlig för pedagogen men även för barnen själva. 
 
Socialkonstruktivism 
Den socialkonstruktivistiska teorin anser att människans ageranden är baserat på de sociala 
och kulturella miljöerna runt henne. Individen formas utefter språk, kultur, andra individer 
och verksamheter, genom dessa interaktioner kan ett kollektivt minne bildas (Stensmo 
2007, s. 38). Elfström förklarar att en konstruktion skapas genom sociala samspel där 
lärande och kunskapsbildning sker i “kooperativa och kommunikativ handling” (2013, s. 
120). Elfström fortsätter förklara att utifrån ett socialkonstruktivistiskt eller ett 
poststrukturellt perspektiv, där kunskap och lärande inte sker genom subjekt - objekt, utan 
kunskap skapas via individers gemensamma upplevelser kring samma fenomen. Sålunda att 
kunskap bildas mellan individer och av den omgivande miljön. Eidevald (2013, s. 66) 
menar att inom socialkonstruktivistisk teori går det inte att mäta och beskriva kunskap 
objektivt. Det finns inga förutbestämda sätt eller metoder för hur lärandesituationer eller 
kunskap skapas. 

Socialkonstruktivism är en teori som kan göra det möjligt att resonera för hur barn kan ta 
del av den pedagogiska dokumentationen, men även medverka i skapandet av den. 
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Socialkonstruktivism har sin didaktiska essens i att inte begränsa handlandet, utan att skapa 
möjligheter genom det. Att se de möjligheter barnen har, kunskapen barnen redan äger och 
möjlighet att erövra ny kunskap (Eidevald 2013, s. 39). Med hjälp av ett 
socialkonstruktivistiskt perspektiv över den pedagogiska dokumentation som förs inom 
förskolan finns det en möjlighet att se vad barnen redan kan och vad nästa steg är för att 
utöka lärandet. 

 

Allmän didaktik 
Den allmänna didaktiken är ett sätt att utforska de lagar och regler som finns kring 
undervisning men även för att försöka förstå sig på läran om undervisning. Didaktik är att 
se över innehåll, pedagog och barn, vilket lätt kan överföras till en didaktisk triangel 
(Kansanen, Hansén, Sjöberg & Kroksmark 2017, ss. 34-35). 
 
Med hjälp av ett didaktiskt förhållningssätt, att alltid tänka på vad?, hur? och varför?, kan vi 
försöka identifiera vad som var mindre användbart och vad som var användbart för en 
aktivitet med ett lärande budskap. Det finns även en möjlighet att granska dokumentationen 
utifrån ett didaktiskt perspektiv, som i sig handlar om att få insikt i hur undervisning 
möjliggörs. Den didaktiska triangeln bör ständigt vara närvarande i de aktiviteter och den 
undervisning som vi erbjuder. Om en pedagog med kunskap erbjuder en aktivitet vars 
innehåll har ett budskap, så måste pedagogen först själv ha kunskap kring det innehållet 
(Kansanen, Hansén, Sjöberg & Kroksmark 2017, ss. 44-46). Kansanen, Hansén, Sjöberg 
och Kroksmark fortsätter att förklara att barnets intresse skall fångas upp utifrån dess 
förutsättningar och erhålla innehållet, pedagogens jobb blir då att få barnet att se innehållet. 
 
Så som förskolan idag är konstruerad, och med tanke på läroplanen som träder i kraft den 
första juli 2019, så kan förskolans fokus komma att bli mer riktad mot lärande och 
undervisning. Om detta sker så kommer den allmänna didaktiken få en mer betydande roll 
inom förskolan. 
 

Teoridiskussion 
Många av de teorier som finns kring barns utveckling kan skilja sig åt och enligt Eidevald 
(2013, s. 39) urskiljer sig den socialkonstruktivistiska och utvecklingspsykologiska teorin 
sig åt tydligast. Inom den socialkonstruktivistiska teorin finns det många som förespråkar 
den Reggio Emilia-inspirerade filosofin, vilket kan ses som en motsats till eller en form av 
motståndsrörelse mot utvecklingspsykologin. 

Eidevald (2013, ss. 53-58) beskriver att inom förskolans verksamhet dokumenterar 
förskollärare vad barn har lärt sig och hur de lärt sig. Det Eidevald (2013, s. 53) syftar till är 
att dokumentation visar på vad ett barn lärt sig utgår från en utvecklingspsykologisk grund 
för dokumentationen, och pedagogen dokumenterar därmed barnets mognad, utveckling 
eller lärande. Eidevald beskriver Maria Øsknes text om utvecklingspedagogik där hon 
hävdar att den gemensamma nämnaren för utvecklingspedagogik och utvecklingspsykologi 
är antagandet att barns utvecklingsnivå måste vara på ett visst stadie för att klara av olika 
aktiviteter (Eidevald 2013, s. 55). Elfström (2013, s. 120) förklarar att inom 
socialkonstruktivism baseras teorin på att kunskap kommer fram genom de språkliga 
erfarenheter, handlingar och uttryck som sker mellan människor. Elfström (2013, ss. 120-
121) fortsätter med att förklara att fakta och sanning som skapas genom interaktioner från 
ett perspektiv skapar diskurser som är framträdande i verksamheten. Traditioner, vanor och 
synen på barns kunskap samt synen på individen blir olika beroende på vilken diskurs 
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individen är i. Socialkonstruktivismen är en teori som lyfter och fokuserar på barns 
intressen och interaktioner som barn har med varandra, men även med omkringliggande 
miljö där projekt och aktiviteter tar sin grogrund från just dessa intressen och interaktioner. 
 
Allmän didaktik ska, som tidigare förklarats, förstås i föreliggande studie som läran om 
undervisning. Vad som menas med detta är att undersöka och förstå hur kunskap kan 
förmedlas från en individ till en annan. Allmän didaktik problematiserar inte föregående 
teorier, utan är ett verktyg som används sida vid sida om teorierna. Uljens (1997, ss. 168- 
169) förklarar att den didaktiska teorin har som uppgift att se över hur de didaktiska 
frågeställningarna (hur, vad, varför, vilka, när och för vem) ska kunna sättas i relation till 
varandra. Uljens förklarar även att dessa frågor är viktiga för den pedagogiska processen, 
och för att den som söker efter kunskap skall kunna få en möjlighet att lära sig. 
 

METOD 
I detta avsnitt presenteras den metod som valts i utförandet av studien. En sammanfattning 
av kvalitativ metod och sedan en djupare inblick i intervju som metod. Därefter presenteras 
urval och genomförande, även en redogörelse för de forskningsetiska ställningstaganden 
som gjorts om tillförlitlighet och giltighet. 
 
Metodval 
I denna studie valdes en kvalitativ metod. Att använda en kvalitativ metod ger en större 
inblick i den pedagogiska verksamheten genom att den insamlade empirin fångar allt som 
sägs under en intervju. Denna kvalitativa studie i form av intervju har inspirerats av en 
fenomenografisk semistrukturerad intervju, där frågorna är utformade för att lägga fokus på 
det centrala ämnet i studien; reflektionen kring pedagogisk dokumentation. Fejes och 
Thornberg (2009, ss. 18-19) anser att kvalitativ forskning förmedlar verkligheten genom 
“orddata”, vilket de förklarar är exempelvis inspelningar av intervjuer eller fältanteckningar 
av observationer. Dahlgren och Johansson (2009, ss. 122- 123) lyfter fram fenomenografi 
som en metodansats som beskriver människors olika sätt att se på världen, hur alla ser olika 
på vår omvärld men ändå lär av varandra. Kvale och Brinkmann (2014, s. 44) förklarar att 
fenomenografi i kvalitativa studier ger kunskap om sociala sammanhang och hur andra 
upplever och beskriver sin omvärld. Fejes och Thornberg fortsätter förklara begreppet 
kvalitativ metod som något svårt att definierar vad det är då metoden utgår ifrån olika 
traditioner. En fenomenografisk ansats är därför lämplig i en process med att undersöka 
pedagogers reflektion kring pedagogisk dokumentation samt hur dokumentation blir 
pedagogisk dokumentation. 

Intervju	som	metod	
Syftet med studien är att undersöka pedagogers reflektioner kring varför de dokumenterar 
samt hur deras reflektioner ser ut kring vad det är som gör dokumentationen pedagogisk. 
Denna kvalitativa studie i form av intervju har inspirerats av en fenomenografisk 
semistrukturerad intervju, där frågorna är utformade för att lägga fokus på det centrala 
ämnet i studien; reflektionen kring pedagogisk dokumentation. Dahlgren och Johansson 
(2009, s. 126) beskriver begreppet “probing” som används i fenomenografiska intervjuer, 
vilket innebär att den som intervjuar kan ställa följdfrågor som “hur tänker du här” eller 
“hur menar du nu”. Dahlgren och Johansson menar att med denna metod får du ett rikt och 
utförligt svar från de deltagande. Dalen (2011, s. 35) framhåller också vikten av att arbeta 
med en intervjuguide i arbetet med strukturerad intervju. Intervjuguiden kan vara utformad 
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på så sätt att de mest centrala frågorna för studien ligger i slutet, för att istället börja med 
lättare frågor som får den intervjuade att känna sig mer bekväm i situationen. Kvale och 
Brinkmann (2014, ss. 144- 145) lyfter fram sju stadier för en intervjuundersökning där du 
går från idé till slutprodukt. Dessa sju stadier hjälper den debuterande forskaren i att inte 
tappa fokus från syftet och hålla en röd tråd genom arbetets gång. I vår studie med 
utformningen av intervjufrågorna har de sju stadierna hjälpt oss att strukturera innehållet. 
 
Med hjälp av de didaktiska frågeställningarna (vad, hur, varför och för vem) har mer 
information kring ämnet framkommit då frågorna blev öppna och bjöd in de deltagande till 
att utveckla och förklara sina egna tankar. Dalen (2011, s. 36) lyfter fram frågor som är 
öppna och ber den deltagande att beskriva något är utvecklande och innehållsrika frågor. 
Vad som är viktigt att tänka på är att frågorna är tydliga, inte ledande, att de inte kräver 
någon specifik kunskap för att kunna svara på dem och att frågorna inte är utformade så att 
den deltagande kan känna sig kränkt eller ej till freds. De fyra didaktiska frågeställningarna 
vad, hur, varför och för vem har även hjälpt oss i analysen av vad det är som gör 
dokumentation till pedagogisk dokumentation.  
 
Under intervjuerna har mobiltelefon och diktafon använts för att kunna spela in de samtal 
som förts. Mobilen var i flygplansläge under intervjun och filen fördes sedan direkt över på 
usb för att ingen utomstående skulle kunna ta del av informationen. Med inspelning som 
metod kom all information som delgavs med. 
 
Urval 
Arbetet med att samla in deltagare till intervju var något problematiskt till en början. 
Arbetet delades upp genom att var och en av oss kontaktade förskolechefer i var sin 
kommun för att snabbt kunna få in deltagare. I kontakt via mail med förskolecheferna 
skickades information om oss samt syftet med vår studie i form av ett missivbrev (se bilaga 
1). Ett dokument som informerade om deltagarnas rättigheter var bifogat tillsammans med 
en samtyckesblankett. Av femton kontaktade förskolechefer kom sammanlagt svar från 
fyra, en från den ena kommunen och tre från den andra. Av dessa fyra förskolor var det fyra 
förskollärare som valde att delta. En av oss valde att direkt ta kontakt med en förskollärare i 
en av kommunerna som vi varit i kontakt med tidigare för att försöka få fler pedagoger att 
delta. Förskolläraren kontaktade oss och meddelade att hen fått tre förskollärare att vilja 
delta i studien. Till slut var det sju förskollärare, sex från den ena kommunen och en från 
den andra. Förskollärarna som deltagit i studien har fått fingerade namn som pedagog 1 till 
7. Förskolorna är alla kommunala förskolor som samtliga kommer från mellanstora 
kommuner. Förskola 1 och 2 ligger centralt med relativt många barn på varje förskola, 
förskola 3 är belägen på landsbygden med färre barn i barngrupperna. 
 
Val av förskolor har gjorts på två olika sätt, hälften av förskolorna valdes utifrån ett så 
kallat bekvämlighetsurval, medan den andra hälften genom ett randomiserat urval. I det 
första fallet valdes förskolor och pedagoger som vi varit i kontakt med sedan tidigare. Detta 
för att vara mer säker på att de kontaktade faktiskt kommer vilja delta.  Gällande det andra 
urvalet, ett randomiserat urval, kontaktades för oss nya, okända förskolor. Tretton 
förskolechefer kontaktades i en av kommunerna för att sedan be dem välja ut och kontakta 
förskollärare som ville delta. 
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Genomförande 
Intervjuerna genomfördes kort efter att deltagarnas godkännande kommit in. En uppdelning 
av intervjuerna gjordes för att kunna vara mer lättillgängliga och för att snabbt kunna 
transkribera den insamlade datan. Under intervjun användes en intervjuguide (se bilaga 2) 
för att få struktur och fokus på frågeställningar som ställs under syftet. Frågorna utgick ifrån 
de didaktiska frågeställningarna vad, hur, varför och för vem. Sammanlagt elva frågor om 
dokumentation och reflektion ställdes. Intervjun började med att den deltagande fick 
beskriva en miljö som hen är mycket stolt över som skapats efter att pedagogisk 
dokumentation har skett. 

Genomförandet av intervjuerna utfördes på respektive förskollärares arbetsplats i en lugn 
miljö. På en förskola nyttjades ett förråd som inspelning/ intervjurum då personalrummet 
var uppbokat av övrig personal för reflektionstid. På en annan förskola fanns det 
möjligheten att gå undan till ett provisoriskt personalrum, då förskolan var under en process 
att flytta till nya lokaler. Intervjuerna varierade i tid, den längsta intervjun tog tjugo minuter 
medan den kortaste tog sju. Tidsvariationen varierade beroende på deltagarnas behov att 
vidareutveckla och utförligt beskriva händelser kring varje intervjufråga. Efter att en eller 
flera intervjuer gjorts, transkriberades den insamlade datan direkt. 
 
Forskningsetik 
I en kvalitativ intervjustudie menar Kvale och Brinkmann att det är fyra områden som bör 
diskuteras när det kommer till forskningsetik, “informerat samtycke, konfidentialitet, 
konsekvenser och forskarens roll” (2015, ss. 105-111). Det är fyra områden som 
kan användas som utgångspunkt eller ram i förberedelse för de etiska aspekter som görs i en 
kvalitativ studie. Även Vetenskapsrådet (2017, ss. 40-41) hänvisar till fyra punkter som 
forskaren kan försäkra vilka är, sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och integritet. Här 
nedan presenteras de forskningsetiska ställningstaganden som tagits hänsyn till. 

Forskningsetiska	ställningstaganden	
Vetenskapsrådet (2017, ss. 30- 31) förklarar att ett informerat samtycke är något som krävs 
när personuppgifter eller information om den deltagande är i beaktande för studien. I denna 
studie har ingen information om den deltagande används eller värderats. Detta då det inte 
fyller något större syfte för studien att information om de deltagande finns med i analysen, 
utan syftet endast är att ta del av deltagarnas egna tankar kring ämnet pedagogisk 
dokumentation. Syftet med informerat samtycke och ett skriftligt medgivande är för den 
deltagandes säkerhet. Deltagarna skall vara informerade om syftet med studien och hur det 
datamaterial som samlats in kommer att behandlas. Ett medgivande kan när som helst 
upphävas om den deltagande inte känner sig bekväm eller väljer att inte vilja delta mer. 

Vetenskapsrådet (2017, s. 40) beskriver konfidentialitet som en skyldighet att inte sprida 
information som man delgivits under intervjun, konfidentialitet är ett begrepp som syftar på 
det informerade samtycket som görs i en kvalitativ studie. Detta är något utav ett dilemma 
just när det kommer till kvalitativ studie där data publiceras för allmänheten. Därav det 
skriftliga medgivandet där den deltagande är informerad och samtycker till att den 
information som delges får användas i syftet att analysera och lämnas ut för andra att ta del 
av. Personuppgifter eller uppgifter om den deltagande är i säkert förvar för att utomstående 
från studien inte ska kunna ta del av eller nyttja informationen i annat syfte. Bryman (2002, 
s. 441) lyfter fram nyttjandekravet som handlar om det insamlade datamaterialet endast får 
användas i forskningssyfte och inte till andra ändamål utanför forsknings rummet. 
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Tillförlitlighet	och	giltighet	
Tillförlitlighet handlar om trovärdighet, en trovärdighet för att studien har bedrivits enligt 
den ram och de regler som finns kring en examensuppsats. Bryman (2002, ss. 258-262) 
lyfter fram tillförlitlighet men även äkthet, överförbarhet och pålitlighet för att som forskare 
kunna säkerställa att studien har en tillförlitlighet. Med äkthet menar Bryman att studien ger 
en rättvis bild av de intervjuade deltagarna. Kan studien också medverka till att deltagarna 
får en större förståelse för sitt eget arbete med pedagogisk dokumentation är det ett tecken 
på äkthet.  
Vi utgår från det Bryman beskriver om överförbarhet handlar om hur studien går att föra 
över på andra förskolor än de som är i studien. Pålitlighet innebär att kunna redogöra för 
studiens alla delar, alla beslut som tas i studien ska vara grundade i de regler som finns för 
forskning. Innan insamling av data diskuteras eventuella frågor och strukturer kring 
intervjun med handledare och handledningsgrupp. Detta för att pålitligheten för studien 
skall kunna förstärkas. 

Innan arbetet med intervju och insamling av data introducerades de frågor som skulle ställas 
under intervjun för handledare, och frågornas innehåll diskuterades gentemot studiens syfte. 
Detta för att förbättra frågorna inför intervjun och öka tillförlitlighet för studien. Vid 
ankomst till en förskola har ytterligare information getts om de etiska åtagandena som 
gjorts. De pedagoger som intervjuats har kunnat avbryta intervjun när de vill om de inte 
längre önskat delta. 
 
Analysmetod 
I arbetet med analys av empirin har en fenomenografisk analysmodell använts. Dahlgren 
och Johansson (2009, ss. 127-131) hänvisar till sju steg i den fenomenografiska 
analysmodellen, sju steg som kan användas som ett protokoll för hur du kan gå tillväga i 
arbetet med analysen. Varför den fenomenografiska anlysmodellen valdes bygger på att den 
kändes mest relevant i arbetet med att få fram ett tydligt resultat kopplat till syftet och de 
frågeställningar som ställs i studien. 

Vid det första steget bekantade vi oss med materialet genom att läsa igenom alla intervjuer 
för att få en överblick över vad de intervjuade pedagogerna har delgett om pedagogisk 
dokumentation. I det andra steget ströks de mest relevanta meningarna eller citaten från 
empirin under med markeringspenna för att skapa en mer sammanfattad text från varje 
intervju. I steg tre klipptes citaten ut och kategoriserades in i de frågeställningar som ställs i 
syftet. Därefter började arbetet med att jämföra likheter och skillnader mellan de olika 
citaten i steg fyra.  Efter att ha sammanställt vilka likheter och olikheter som kommit fram 
ur citaten granskades de i steg fem för att kunna placera in dem i nya kategorier och 
underrubriker. Dessa underrubriker och kategorier namngavs i steg sex för att mer precis 
kunna benämna känslan av vad som presenteras. En sammanställning av rubrikerna gjordes 
i det sista och sjunde steget för att se om en eller flera rubriker kunde gå under samma 
kategori. De rubriker som skapats i analysen har även gett namn till de underrubriker som 
kommer visas i resultatet. Med denna fenomenografiska analysmodell har en väl utarbetad 
empiri bildats som gett oss material att kunna utforma ett informationsrik, tillförlitligt och 
trovärdigt resultat. 
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RESULTAT 
I detta avsnitt kommer resultatet av de intervjuer som gjorts med sju Pedagoger att 
presenteras. Resultatet är indelat i tre rubriker utifrån de frågeställningar som ställs i syftet, 
varje rubrik har underrubriker. Den första handlar om vad det innebär för Pedagogen att 
göra en dokumentation till en pedagogisk dokumentation: Hur arbetet ser ut med 
dokumentationen och vilka möjliga riktningar som kan tas för att skapa pedagogisk 
dokumentation? Den andra frågeställningen berör på vilka olika sätt syftet med 
dokumentation i förskolan kan förstås: Varför man dokumenterar i förskolan och för vem 
den pedagogiska dokumentationen är till för? Den tredje och sista frågeställningen berör det 
förhållningssätt Pedagogerna har till de didaktiska frågeställningarna, vad, hur, varför och 
för vem, under arbetsprocessen med pedagogisk dokumentation. 
 
Pedagogers reflektion kring dokumentation och hur den blir pedagogisk 
Analysen av intervjuerna visade pedagogernas reflektion över dokumentationen och på 
vilka olika sätt den kan klassas som en pedagogisk dokumentation. Nedan presenteras tre 
olika mönster som har urskilts i analysen för vad som gör dokumentation till en pedagogisk 
dokumentation. Att göra en dokumentation pedagogisk innebär i det första mönstret som 
urskiljs att diskutera dokumentationen i arbetslaget. Pedagog två förklarar: 
 

Men även vi (pedagoger) ska ju diskutera dokumentationen också för att den ska bli 
pedagogisk. Barnen är ju inte 100% delaktiga i den för vi måste ju ha någon form av 
styrning. 

 
Pedagog två framhåller hur barnen inte är lika delaktiga i arbetet med pedagogisk 
dokumentation, då dokumentationens fokus skulle kunna spreta åt olika håll om inte 
Pedagogen styr dokumentationens riktning. Pedagog sex förklarar hur ett 
reflektionsprotokoll kan göra dokumentationen mer pedagogisk. 
 

Just nu jobbar jag och min kollega mest med att prata igenom bilderna och filmerna och 
skriva i projekt dokumentationen direkt. Men andra jobbar genom dem här 
reflektionsprotokollen. Och skriver ner sina tankar direkt på plats och sen reflekterar 
tillsammans. Då blir dokumentationen ännu mer pedagogisk kan jag tycka när man har 
den möjligheten. 

Pedagog sex 
 

Men det pedagogiska är ju reflekterat på något sätt, att man använder den i arbetet så 
det inte bara är något man sätter upp på väggen utan att man har ett syfte med bakom 
och funderingar kring det för att kunna ta processen vidare…  

Pedagog sju 
 
Pedagog sex anser att med hjälp av ett reflektionsprotokoll kan Pedagogen tillsammans med 
barnen och sina kollegor direkt skriva ner tankar om projektet eller den aktivitet som precis 
genomfört. Då sker reflektionen kring dokumentation på plats med barnen för att kunna 
samla allas tankar om det som precis har skett. Pedagog sju förklarar hur dokumentation 
inte bara är något man sätter upp på väggen, utan syftet med dokumentation är för att skapa 
processer som leder till reflektion. Således kan en pedagogisk dokumentation enligt de 
intervjuade Pedagogerna endast uppstå om det skett en reflektion eller att dokumentationen 
på något sätt blivit behandlad eller processad. 
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Dokumentation	för	och	med	barnen	
Det andra mönster som resultatet visar på är en uppfattning om att dokumentationen är bra 
för barns utveckling. Den pedagogiska dokumentationen kan bidra till att få en uppfattning 
av vad barn intresserar sig av för, och att utefter det skapa aktiviteter och miljöer som 
uppmuntrar barnen att utforska intresset. Genom att låta barn utforska sitt intresse erbjuds 
en möjlighet att även kunna skapa lärandemoment, vilket kan leda till en utveckling hos 
barnen. Att göra dokumentationen pedagogisk innebär att låta barnen vara delaktiga och att 
deras intressen synliggörs i det som dokumenteras. 
 

För att vi tittar ju på vad barnen är intresserade av och tar kort, antecknar och sedan 
sitter vi tillsammans i paret och reflekterar kring detta och diskuterar och så var det ju 
nu när vi hittade vårt projekt ingång. Och då håller vi på att förändra i lärmiljöerna för 
att vi byggde upp från början en neutral miljö med saker som man säger ryms inne 
i läroplanen med olika typer av innehåll, och sen har vi förändrat i miljön efter det 
beroende på vad barnen är intresserade av. 

Pedagog sex 
 
Pedagog sex betonar vikten av att prioritera delaktigheten mycket mer för att 
dokumentationen ska vara till för alla som vistas inom verksamhetens väggar. På så sätt är 
pedagogisk dokumentation inte bara dokumentation som blivit behandlad pedagogisk, utan 
dokumentationen ska inkludera allas reflektioner, barns såväl som Pedagogers. 

Dokumentation	och	progression	
Att göra dokumentationen till en pedagogisk dokumentation innebär i det tredje mönstret 
som har urskiljts att använda dokumentationen för att skapa progression i verksamheten. 
Resultatet visar på hur Pedagogerna kan använda den pedagogiska dokumentationen som 
ett verktyg i arbetet med att utveckla sin verksamhet. Att dokumentation kan leda till 
progression, vilket betyder att progression syftar till att verksamheten är grundad i 
forskning som leder verksamheten framåt. Förskolan är en verksamhet som ska förbereda 
för skolan, därmed kan den pedagogiska dokumentationen också visa på det lärande och 
den utveckling som sker utåt för samhället, där samhället kan vara vårdnadshavare, 
förskolechefer och kommun. Pedagog sex förklarar: 
 

Dokumentation är ju för mig, alltså dokumentationen blir ju pedagogisk när man aktivt 
använder sig av den och för undervisningen vidare för verksamheten. Att den grundar 
sig i det att det blir en progression. Att det spelar roll att man reflekterar på den bilden 
och lyssnar på vad barnen säger och vad dem gör genom att förklara det för mig. Det 
har ju en stor roll på det jag gör i morgon. 

Pedagog sex 

Bland de Pedagoger som beskrev en progression som något som går att få ut av den 
pedagogiska dokumentationen uttrycktes det i termer av att Pedagogen “för processen 
vidare”, “utmanar sig själv” eller använder det för “våran egen utveckling och barns 
utveckling”. Det går att tolka som att den pedagogiska dokumentationen som Pedagogerna 
idag utför, blir ett verktyg för morgondagen. Att det blir lättare att greppa tag om barns 
intressen samt den röda tråden i verksamheten. Samtliga Pedagoger som beskriver att det 
sker en progression är överens om att det grundar sig i reflektionen kring den pedagogiska 
dokumentationen, även om de har olika verktyg att reflektera över den dokumentation som 
blir till. 

Sammanfattningsvis kan man säga att göra en dokumentation pedagogisk innebär att 
diskutera dokumentationen i arbetslaget. Det kan även innebära att som pedagog tillåta 
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barnen vara delaktiga för att deras intressen ska kunna synliggöras i det som dokumenteras. 
Även att pedagogisk dokumentation skapar progression i verksamheten. Således ses tre 
olika kategorier som beskriver vad det innebär att göra en dokumentation till en pedagogisk 
dokumentation. Det finns alltså inte bara en väg att gå utan flera olika. 
 

Pedagogernas reflektioner kring syftet med dokumentation 
Under denna rubrik visas de tankar och reflektioner Pedagogerna har kring varför de utför 
dokumentation på förskolan. Utefter Pedagogernas utsagor har tre underkategorier bildats 
som representerar de syften pedagogisk dokumentation har enligt Pedagogerna. 

Dokumentation	för	verksamhetens	profession	
Pedagogisk dokumentation innebär att kunna visa på den förskolepedagogiska 
yrkesprofession som sker inom verksamheten. Tre Pedagoger förklarade hur deras 
yrkesprofession kunde synliggöras i arbetet med pedagogisk dokumentation, där profession 
innebär status för förskolläraren som en bärare av kunskap om pedagogik. En av 
Pedagogerna förklarar att dokumentationsarbetet direkt synliggör professionen och att hen 
känner en stolthet över det. Pedagogerna beskriver även hur deras pedagogiska 
dokumentation visar pedagogiken, en koppling till de styrdokument som idag ska följas och 
för vårdnadshavare att se vad verksamhet erbjuder för undervisning. En av Pedagogerna 
förklarar att den pedagogiska dokumentation är det som gör att det är en förskola och inte 
ett “dagis”. Detta då Pedagogerna arbetar med uppdraget i läroplanen genom sin 
pedagogiska dokumentation, att verksamheten då blir rikare. Andra Pedagoger nämner inte 
det på samma sätt, men menar på att verksamheten och deras roll där blir tydligare genom 
arbetet med pedagogisk dokumentation. 

Dokumentation	för	Pedagogen	
Dokumentation skapar reflektion, en reflektion som görs av Pedagogen enskilt eller 
med andra. Pedagogisk dokumentation innebär en utveckling av den egna yrkesrollen. 
Pedagogerna i studien kunde se att dokumentationen är till för deras egen 
utveckling, hur de med hjälp av dokumentationen kan se sin egen utveckling i sitt 
ledarskap men även utvecklingen i bemötandet av barns intressen. Att 
dokumentationen kan leda Pedagogen framåt. 
 

Nä men att dokumentationen ska vara till för att få en förståelse av att den pedagogiska 
dokumentationen för sitt eget arbete framåt mer än att det är något man ska visa andra. 
Att den förståelsen är viktig. Att det hänger ihop. Att ska jag veta vad jag ska undervisa 
i morgon eller möta barnen imorgon så behöver jag tagit del av det vi gjort idag liksom. 

 
Pedagog sex 

 
Genom att ta del av dokumentationen som förts dagen innan kan Pedagogen skapa en 
undervisning eller en aktivitet som leder det som gjorts framåt. Dokumentationen skapar en 
lärprocess som hela tiden utvecklas och tar olika riktningar inom ett intresseområde som 
barnen visat. Med detta ges Pedagogen en möjlighet att själv ha en inre lärprocess som 
belyser den egna utvecklingen som kunskapsbärare och aktivitetsskapare. 
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Dokumentation	och	barns	utveckling	
Pedagogisk dokumentation innebär en utveckling för barnen genom att kunna fånga de 
intressen de fastnar för, vilket synliggörs genom den dokumentation som förs. Genom att 
fånga barns intressen och sedan sätta dem i relation till de styrdokument som finns för 
förskolan kan lärande och utveckling skapas till förmån för barnen. Resultatet visar på hur 
Pedagogerna anser att pedagogisk dokumentationen hjälper dem att se barns intresse, barns 
utveckling och lärande samt identifiera vad nästa steg för ett fortsatt lärande kan vara. 
Pedagog sju beskriver: 
 

Först ser vi objektivt på dokumentationen givetvis att det här ser vi sker och sen gör 
man ju en reflektion att vad kan det va som barnen intresserade av här och hur kan vi 
möta upp det i läroplanen vad kan vi gå vidare med för någonting för att utmana lite till 
vad kan vi tillföra kanske med lekmaterial eller något annat i det, vilken aktivitet kan vi 
koppla till det hur kan vi gå in i det via rolleken till exempel, asså hur man går vidare 
där. 

Pedagog sju 

I övriga intervjuer med Pedagogerna om barns utveckling och lärande svarar även de att 
pedagogisk dokumentation är ett bra verktyg. Pedagog fyra anser att det är ett verktyg: “för 
att utveckla verksamheten och vardagen för barnen. Att få fram ett lärande. Pedagog tre 
beskriver hur pedagogisk dokumentation kan identifiera barns intresse och att det är viktigt 
för utvecklingen: 
 

Ja, men det är väl hur vi ska gå vidare med arbetet och om du har intresserade barn. Det 
måste ju vara utifrån deras intresse för att det ska bli någon utveckling. 

 
Ett liknande resonemang förs av Pedagog två: 
 

Den ska ju vara till för barnen, egentligen. För det är dom som liksom ska bli påvisade 
om sin lärprocess. Det är därför vi gör det, egentligen. 

 
Pedagog sju nämner även att med hjälp av den pedagogiska dokumentationen blir det 
möjligt att skapa en riktad aktivitet: 
 

Vi har ju också att man har en riktad aktivitet ibland, jag menar jag tänker mer från 
utvecklingspedagogiken och det som ligger inom, Pramling och lärobjekt och så för 
man kan ju i sin pedagogiska dokumentation se ett intresse. 

 
I sammanhanget menar Pedagog sju att de kan se ett intresse hos barnen genom sin 
dokumentation och skapa en riktad aktivitet utefter det för barnen och det intresset. 

Sammanfattningsvis finns även här tre sätt som visar på varför man dokumenterar och 
arbetar med pedagogisk dokumentation i förskolan. Det första innebär hur den pedagogiska 
dokumentationen kan visa på den profession som sker inom verksamheten. Att den 
pedagogiska dokumentationen stärker förskollärares status som yrkesutövare av pedagogik. 
Den andra innebörden av varför man arbetar med pedagogisk dokumentation är för att den 
kan erbjuda en utveckling av den egna yrkesrollen. Med pedagogisk dokumentation 
synliggörs vad som blivit, varför det blev till och hur Pedagogen kan utveckla det som blivit 
till något annat inom ramen för barnens intressen och de kunskaper som ska erbjudas dem. 
Pedagogisk dokumentation kan för det tredje också innebära en utveckling för barnen 
genom att kunna fånga de intressen som de visar genom dokumentationen. Sålunda beskrivs 
här tre utgångspunkter för varför Pedagogisk dokumentation sker i förskolan. 
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Dokumentationen är därmed till för att skapa tillförlitlighet för yrket men även en 
utveckling för Pedagogen och barnet. 
 

Hur förhåller sig Pedagoger till de didaktiska frågeställningarna, vad, hur, 
varför och för vem under arbetsprocessen med pedagogisk dokumentation 
På vilka sätt Pedagogerna förhåller sig till de didaktiska frågeställningarna vad, hur, varför 
och för vem i sin process med dokumentationen för att den ska bli pedagogisk undersöktes 
under intervjun. I analysarbetet med intervjuerna kunde en viss skillnad urskilja sig i hur 
Pedagogerna förhöll sig till de didaktiska frågeställningarna. Här nedan presenteras ett 
synligt respektive ett osynligt arbetssätt med de didaktiska frågorna. 

Synligt	didaktiskt	arbetssätt	
Ett synligt didaktiskt arbetssätt innebär att medvetet använda sig av de didaktiska 
frågeställningarna i reflektionsarbetet. Att kunna reflektera över dokumentationen och 
medvetet tänka: ”vad gjorde vi här, varför det blev så och hur ska vi gå vidare med detta”. 
Under intervjun ställdes frågan om Pedagogerna medvetet arbetade med de didaktiska 
frågeställningarna i den pedagogiska dokumentationen, där svaren från Pedagogerna 
varierade. Totalt var det fem Pedagoger som medvetet använde de didaktiska frågorna 
under en aktivitet eller vid reflektionstiden som var avsatt. Alla fem Pedagoger förklarade 
att de arbetade med de didaktiska frågeställningarna, tre olika sätt att arbeta med de 
didaktiska frågorna framkom. 

Det första arbetssättet handlar om att arbeta med dokumentationsprocessen och de 
didaktiska frågeställningarna under tiden aktiviteten sker, då de är med barnen. Frågor som 
“varför blev det så här?”, “hur ska vi göra nu?” eller “vad händer om man gör så här?” 
kommer upp under aktiviteten med barnen för att fånga upp deras synpunkter och 
utforskande. Detta arbetssätt kan erbjuda barnen en chans att vara delaktiga i den 
pedagogiska dokumentationen. Det andra arbetssättet handlar om hur de didaktiska 
frågeställningarna används i relation till läroplanen och andra styrdokument. Pedagog fem 
förklarar: 
 

Att man ser så att alla delar finns med, från styrdokument, läroplan och att man även då 
kan ehm, var och varför och hur och hur man kommer vidare då. Det tycker jag skiljer 
dem åt. 

 
Pedagog fem framhåller att det är ett bra sätt att skilja på dokumentation och pedagogisk 
dokumentation. Pedagog sex menar på att: 
 

Varför, vadet (Pedagogen syftar på de mål vi ska följa i läroplanen) är ju vår läroplan 
helt enkelt. Huret kan man ju, där har man möjlighet att vara väldigt, där har man 
möjlighet att påverka väldigt mycket. Hur ska jag göra detta. 

 
Pedagog sex anser att arbetet med läroplanen är till för att kunna hitta syftet med aktiviteten 
eller hur aktiviteten ska gå tillväga. Att själva “huret” blir hur formningen av en aktivitet 
bearbetas i barngruppen. 
 
Det tredje och sista arbetssättet är det mest populära bland de Pedagoger som har intervjuats. 
Det handlar om arbetet med dokumentationsprocessen och där aktivt kunna arbeta med de 
didaktiska frågeställningarna genomgående. Både under aktivitet men också efter aktivitet. 
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Ja men det gör men vi ju fast jag behöver bli bättre på det. För ofta är det med de yngsta 
att det blir görandet och huret eller vad man säger. 
Vi hade ju faktiskt att vi jobbade med temat bockarna bruse. Och där blev det mycket 
lättare att följa och då kunde man använda alla de här orden och följa det på ett annat 
sätt än processen och barnens utveckling i det. 

Pedagog tre 

Pedagog sju beskriver även hur hen använder frågeställningarna för att kunna ta processen 
vidare. Det är dock viktigt att poängtera att många gånger när Pedagogerna började prata 
om hur de arbetar med de didaktiska frågeställningarna var det när frågan om en 
progression eller utveckling hos Pedagogen själv kom på tal. I en vidare analys kan 
frågorna hur, vad och varför skapa en reflektion för utvecklingen hos Pedagogen. 

Osynligt	didaktiskt	arbetssätt	
Ett osynligt didaktiskt arbetssätt “förklaras” genom att omedvetet använda sig av de 
didaktiska frågeställningarna i reflektionsarbete. Att kunna reflektera över dokumentationen 
utan att medvetet tänka “vad gjorde vi här, varför blev det så och hur ska vi gå vidare med 
detta”. Det sker istället undermedvetet utan att Pedagogen lägger någon större vikt vid det. 
Pedagog två förklarade det så här: 
 

Ja det har jag väl gjort i princip men kanske inte att jag har eller ja egentligen gör man 
ju det mycket mer än vad man tänker. Hur tänkte du nu osv. Det gör man nog 
egentligen hela tiden utan att man sätter sig ner och tänker det. 

 
Som pedagog två beskriver är hur de didaktiska frågorna finns med dig i tanken men inte 
alltid skrivs ner och reflekteras över. Pedagog fyra uttryckte det som så att i ett osynligt 
didaktiskt arbetssätt utvecklades inte tankarna kring dokumentationen till fullo, utan 
reflektionen sker snabbt i stunden. Pedagog fyra fortsätter med att beskriva hur ett medvetet 
arbetssätt med de didaktiska frågeställningarna underlättar för Pedagogens reflektionsarbete 
med den pedagogiska dokumentationen. Sålunda kan intervjuanalyserna visa på hur ett 
oetablerat didaktiskt arbetssätt kan ge en kortare och inte lika utförlig dokumentation av det 
som sker i verksamheten. Även om pedagogen omedvetet har de didaktiska frågorna i 
tanken inför varje situation och aktivitet så blir reflektionen efteråt inte lika innehållsrik. 
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Sammanfattning resultat 
Resultatet pekar på att arbetet med pedagogisk dokumentation är ett arbetsverktyg som är 
till stor hjälp för Pedagoger som arbetar inom förskoleverksamheten. Det går att arbeta med 
pedagogisk dokumentation på många olika sätt men det slutgiltiga resultatet med arbetet 
med pedagogisk dokumentation är till för att skapa en progression. Progressionen är till för 
verksamheten, Pedagogen och barns lärande. Att arbeta med pedagogisk dokumentation i 
relation till de didaktiska frågeställningarna: hur?, vad?, varför? och för vem? gör att den 
pedagogiska dokumentationen blir mer innehållsrik och skapar en reflektion som speglar 
professionen, barns utveckling och hur en aktivitet förs vidare. 

Syftet med denna studie var att få en fördjupad kunskap om hur Pedagoger reflekterar kring 
dokumentation och på vilka olika sätt som dokumentationen betraktas som pedagogisk. Av 
resultatet belyses Pedagogernas argument för hur dokumentationen måste bli behandlad 
eller på något sätt reflekterad över för att kunna klassas som pedagogisk dokumentation. 
Tre punkter kom fram för hur man gör en dokumentation till en pedagogisk dokumentation. 
Den första punkten innebär att diskutera dokumentationen i arbetslaget. I den andra punkten 
kan det innebära att som Pedagog tillåta barnen att vara delaktiga, för att deras intressen ska 
kunna synliggöras i det som dokumenteras. Den tredje punkten tar upp att pedagogisk 
dokumentation skapar progression i verksamheten. 

Det framkom även tre arbetssätt som visar på varför Pedagogen dokumenterar och arbetar 
med pedagogisk dokumentation i förskolan. Det första arbetssättet innebär hur den 
pedagogiska dokumentationen kan visa på den profession som sker inom verksamheten. 
Den andra innebörden av varför man arbetar med pedagogisk dokumentation är för att den 
kan erbjuda en utveckling av den egna yrkesrollen. Pedagogisk dokumentation kan för det 
tredje också innebära en utveckling för barnen genom att kunna fånga de intressen som de 
visar genom dokumentationen. 
 
Resultatet har också visat på hur Pedagogerna ibland arbetar med de didaktiska frågorna, 
(vad, hur, varför och för vem), under aktiviteten istället för vid dokumentationstillfället, 
alltså under den tid som är avsatt för reflektion över dokumentationen. Av 
intervjuanalyserna går det att se hur ett osynligt didaktiskt arbetssätt kan ge kortare och inte 
lika utförlig dokumentation av det som sker i verksamheten. Detta även om Pedagogen 
omedvetet alltid ställer sig de didaktiska frågorna inför varje situation och aktivitet. Med ett 
medvetet arbetssätt med de didaktiska frågeställningarna kan det istället underlätta för 
Pedagogens reflektionsarbete med den pedagogiska dokumentationen. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 20 

DISKUSSION 
I detta avsnitt diskuteras resultatet, metoden och didaktiska konsekvenser. Under rubriken 
”Resultatdiskussion” jämförs resultatet i relation till den forskning som idag finns om 
pedagogisk dokumentation. De två andra delarna kommer att gå igenom val av metod och 
de didaktiska konsekvenser som kommit till form genom studien. 
 
Resultatdiskussion 
Dokumentation kan, enligt resultatet av vår studie, endast bli pedagogisk om den på något 
sätt blivit behandlad eller reflekterad över i samförstånd med arbetslag, barn eller att den 
pedagogiska dokumentationen leder till progression. Resultatet pekar dessutom på att 
Pedagogernas reflektion över den egna dokumentationen med hjälp av sina kollegor eller 
med barngruppen erbjuder ett mer rikt innehåll i den pedagogiska dokumentationen. 
Pedagogerna kunde även se hur miljön blev påverkad av den reflektion och dokumentation 
som skapas. Genom att se vad barnens intressen ligger kan de anpassa miljön och skapa ett 
projektarbete utifrån barngruppens intresse.  
 
Pedagogers	reflektioner	kring	syftet	med	dokumentation	
Varför pedagogisk dokumentation används som verktyg i förskolan ansåg Pedagogerna i 
vår studie var till för utveckling och utvärdering av den egna verksamheten men även för att 
visa på den profession som sker i förskolan. Att för föräldrar och allmänhet visa upp hur en 
pedagogisk verksamhet bedrivs och grundas i relevant forskning med hjälp av den 
pedagogiska dokumentationen. Det förklaras även hur pedagogisk dokumentation är till för 
att föra Pedagogens eget arbete framåt, mer än att finnas till som något som ska visas upp 
för andra. Pedagogisk dokumentation ska användas för att veta vad som har skett och hur 
Pedagogen ska föra verksamheten vidare. Dokumentationen är enligt pedagogerna även till 
för att fånga de intressen barnen uttrycker i verksamheten, med foto och film kan 
Pedagogerna analysera och undersöka vad det är barnen gör och varför. 

Lindgren Eneflo (2014, ss. 115-116) beskriver utefter den forskning hon genomfört om 
dokumentationens dilemman, hur Pedagoger saknar en mall för hur dokumentationen ska 
behandlas för att bli pedagogisk dokumentation, där Pedagogerna upplever en viss 
prestationsångest över dokumentationsarbetet. Holmberg (2015, s. 117) lyfter fram hur ett 
väl utvecklat och etablerat arbete med pedagogisk dokumentation där tid för reflektion både 
enskilt och i arbetslaget kunde erbjuda en individuell fortbildning. Av de intervjuer som 
genomförts i vår studie förväntade vi oss att Pedagogerna skulle diskutera om hur 
pedagogisk dokumentation är något diffust och svårt att genomföra då vi själva har haft 
svårt att få grepp om vad pedagogisk dokumentation egentligen är. Resultatet av denna 
studie har visat att de Pedagoger som deltagit har kunnat förklara vad pedagogisk 
dokumentation är och varför den används som verktyg i förskolan. Av intervjuerna gavs 
många utförliga svar kring vad pedagogisk dokumentation är och varför den är viktig för 
förskolan, Pedagogen och barns utveckling. 
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Hur	förhåller	sig	Pedagoger	till	de	didaktiska	frågeställningarna,	(vad,	hur,	varför	och	för	
vem),	under	arbetsprocessen	med	pedagogisk	dokumentation	
Resultatet av studien visar på hur ett aktivt, synligt och medvetet arbete med de didaktiska 
frågeställningar, (vad, hur, varför och för vem), ger en mer innehållsrik pedagogisk 
dokumentation. Holmberg (2015, s. 117) förklarar utifrån sin studie hur reflektion över sitt 
eget handlande utefter de didaktiska frågeställningarna kan hjälpa Pedagogerna att 
utvärdera och utveckla såväl verksamheten som sitt egna förhållningssätt. Utefter de 
intervjuer och resultat som genomförts, visas det på hur Pedagoger som medvetet använder 
de didaktiska frågeställningarna i verksamheten får en mer innehållsrik pedagogisk 
dokumentation. 

Med den nya reviderade läroplanen för förskolan har det kommit att bli ett ännu större 
fokus på lärande. Med fokus på undervisning och lärande kan den allmänna didaktiken bli 
viktig för förskolan. Hur Pedagoger idag arbetar med didaktiska frågeställningarna (vad, 
hur, varför och för vem) i sin pedagogiska dokumentation är en del av arbetets syfte, om 
verksamheten rör sig mot mer undervisningsfokuserade mål kan frågeställningarna och den 
pedagogiska dokumentationen vara ett bra verktyg för att nå fram till de målen. Enligt 
resultatet arbetar idag en del Pedagoger utifrån de didaktiska frågeställningarna och att det 
varit mer givande för verksamheten samt barngruppen än de som medvetet inte arbetar med 
dem. 

Egna	reflektioner	från	resultatet	
Genom intervjuerna som förts i studien framkom att det inte fanns tillräckligt med tid avsatt 
för reflektionsarbetet med dokumentation. Detta stämmer överens med vad forskare tidigare 
nämnt som har undersökt just arbetet med pedagogisk dokumentation. Norgren (2010, s. 
37-40) har i sin studie sett att tidsaspekten är något problematiskt för reflektion över 
pedagogisk dokumentation. I resultatet av Norgrens (2010, s. 38) studie har det förklarats 
att det handlar om att hitta en fungerande teknik som gör barnen delaktiga. I detta fall kan 
det handla om att hitta en fungerande teknik för att få tiden att räcka till. 

Precis som Norgrens (2010, s. 41) resultat, att arbetet med pedagogisk dokumentation är till 
för Pedagogens egen utveckling och lärande, pekar resultatet för denna studie också mot 
Pedagogers egen utveckling och lärande gynnas av pedagogisk dokumentation. 
Pedagogerna förklarade även att de använde dokumentationen för olika mål i förskolan. Till 
exempel att visa utåt för föräldrar och sina chefer vad de arbetar med, något Norgren (2010, 
s. 22) förklarar att Reggio Emilia-pedagogiken använder sig av i samma syfte med den 
pedagogiska dokumentationen. 

Inte helt olikt Norgrens (2010, s. 41) studie så kopplade Pedagogerna den pedagogiska 
dokumentationen till de styrdokument som idag finns för förskolan. Till skillnad från de 
Pedagoger Norgren (2010, s. 41) träffade menar de att den pedagogiska dokumentationen 
skulle vara kopplad till läroplanen för att bli pedagogisk. Pedagogerna i Norgrens studie 
angav att det inte var ett krav för att den skulle bli pedagogisk. Det var snarare reflektionen 
som spelade en större roll för att dokumentationen skulle bli en pedagogisk dokumentation. 

Resultatet visar att hänsyn tas till barns utveckling i den pedagogiska dokumentationen och 
reflektionen. En Pedagog nämner hur man kan arbeta med riktade aktiviteter utefter vad 
man dokumenterat. Alvestad & Sheridan (2014, s. 380-381) påpekar att förskollärares 
dokumentation sällan tar upp relationen till olika ämnen som kan påverka barns kunskap. 
Genom att skapa riktade aktiviteter utefter dokumentation ser man över de aspekter som 
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påverkar barns kunskaper inom olika ämnen. Man fångar upp barnens intressen och på så 
sätt skapar man ett projekt eller en aktivitet med lärandet i fokus. 
 

Av de Pedagoger som i vår studie intervjuades om hur de använder sin reflektionstid fanns 
det de som svarade att de använder den med barnen genom att tillsammans reflektera över 
de kort och filmer som tagits under aktivitetens gång. Bilderna och filmerna fördes sedan 
över till en projektor med ett reflektionsprotokoll därefter ställde Pedagogerna frågor till 
barnen utefter protokollet. Alvestad & Sheridan (2014, s. 380) menar att dokumentation är 
till för att se ifall barnen har upplevt de planerade aktiviteterna som givande. Genom att låta 
barnen bli delaktiga i reflektionen och dokumentationen kan man få ett svar på om 
aktiviteten var givande för barngruppen. 
 
Socialkonstruktivistisk	och	Utvecklingspsykologisk	teori	samt	Allmändidaktisk		
Resultatet visar att Pedagogerna arbetar med pedagogisk dokumentation utifrån ett 
socialkonstruktivistiskt perspektiv. När de under intervjun förklarade sin arbetsmetod och 
vad de dokumenterade beskrev alla att det utgick från ett fokus på barns intresse i första 
hand. Utefter det intresset skapar de aktiviteter, ibland riktade aktiviteter utefter behov. De 
riktade aktiviteterna utgår mer från ett utvecklingspsykologiskt perspektiv, som en Pedagog 
i resultatet direkt benämner. 

Utefter Pedagogernas sätt att arbeta med pedagogisk dokumentation och hur de förklarar sin 
arbetsmetod kan man göra ett antagande att dokumentationen blir ett verktyg som först 
ligger i socialkonstruktivistisk teori för att därefter kunna användas tillsammans med 
ytterligare teorier för att skapa en riktad aktivitet. Till skillnad mot vad Eidevald (2013, s. 
39) beskriver, att utvecklingspsykologi och socialkonstruktivistisk teori är motsatser, kan 
man se hur teorierna ligger parallellt med varandra och skapar ett samarbete för att erbjuda 
ett större lärande. Det bör dock påpekas att det Eidevald (2013, s. 39) tar upp är utifrån ett 
teoretiskt perspektiv och resultatet i vår studie utgår från praktiken. Resultatet kan i princip 
kopplas till främst socialkonstruktivistisk teori då man inom teorin inte benämner vad som 
är rätt eller fel för hur man fångar upp och tar tillvara på barns intressen och 
meningsbildning. Att arbeta med olika teorier och inte bara utgå från en teori och ett 
arbetssätt, som Pedagogerna i studien benämner, kan berika innehållet i verksamheten. 
Verksamheten behöver inte ha en teoretisk nisch men av detta tankesätt lyser den Reggio 
Emilia-inspirerade filosofin igenom. 
 
Den nya läroplanen för förskolan (Lpfö 2018) har ett mer inriktat fokus på undervisning 
och lärande. Allmän didaktik handlar om läran om undervisning, till skillnad från 
ämnesdidaktik som mer riktar in sig på olika ämnesområden såsom matematik, teknik eller 
språk. Allmändidaktiken erbjudet ett bredare synsätt på undervisningens helhet. Något som 
kan passa förskolan bättre då förskolan inte har ämneslektioner. 
 
 
 
 

 
 



 

 23 

 
Metoddiskussion 
Metodvalet i denna studie har varit en kvalitativ metod med ett fenomenografiskt 
inspirerade arbetssätt. I en fenomenografisk undersökning i form av intervju syftar man på 
att intervjua om de fenomen som sker dagligen och hur de uppfattas av olika människor. I 
studien har fenomenet, pedagogisk dokumentation, valts att undersökas samt det 
reflektionsarbete som sker med dokumentationen, för att jämföra olika pedagogers liknande 
uppfattningar av och varför man arbetar med pedagogisk dokumentation i förskolan. 

Johansson (2012, s. 122) förklarar att fenomenografi är en metod som riktar sig mot att 
kunna komma ett steg närmare till en förståelse för hur människor skapar en insikt kring sin 
omvärld genom ett lärande. Med andra ord tolkar man individens uppfattning om hur 
världen fungerar genom det individen tidigare lärt sig. Brinkkjaer & Høyen (2013, ss. 60, 
65) beskriver fenomenografi som olika teoretiska utgångspunkter med ett intresse för 
fenomen och förhåller sig till subjektet och inte objektet. De fortsätter förklara att 
fenomenografi innefattar att skapa ett jag-perspektiv och göra sig genomskinlig för 
erfarenheterna man redan har kring fenomenet och på så sätt försöka leva sig in i det som 
händer för första gången. Tanken är att fördomar och det man redan känner till om 
fenomenet på så sätt ignoreras, så man kan uppleva fenomenet igen för första gången (2012. 
s. 69-70). Att försöka försumma fördomar och det kunnande man har är något som är 
utmanande och kan vara svårt. I förhållande till den metod som användes i denna studie, var 
det en utmaning att tolka de svar som kom från Pedagogerna som deltog. Att försöka 
återuppleva svaren igen för första gången kunde vara en utmaning, då sammanhanget kunde 
kännas viktigt och Pedagogens svar ofta bidrog till ett behov av att jämföra med tidigare 
forskning och egna erfarenheter. 
 
En kvalitativ metod i form av intervju har fungerat väl för studien för att få mycket och 
varierad data till den analys som gjordes för att skapa resultatet. Intervju som metod lät 
Pedagogernas uttalanden komma mer till rättvisa, på det sätt att Pedagogen fick sätta ord på 
sina tankar och handlingar. Med hjälp av en intervjuguide flöt inte intervjun ifrån syftet och 
de frågeställningar som skulle besvaras. Även om många av frågorna var till för att bygga 
upp ett informationsrikt svar, valdes en del av dem bort i analysen då de inte var relevanta 
eller inte svarade på syftet. Kvale och Brinkmanns (2014, ss 144-145) sju stadier för 
intervjuundersökningar har även hjälpt till för att skapa struktur under och efter intervjun. 
Då vi båda är nybörjare i användandet av intervju som metod har strukturen gett oss 
trygghet i oss själva och att kunna utföra intervjun på ett strukturerat sätt. Strukturen har 
varit att ställa frågor som inte kräver av den som blir intervjuad bär på en viss kunskap. 
Frågorna ställdes på ett sätt som lät Pedagogen att tänka och utgå från egna upplevelser och 
kunskaper. Genom att utgå från de didaktiska frågeställningarna vad, hur, varför och för 
vem i intervjuguiden utmanades Pedagogen till att tänka till och fundera djupare över varför 
och hur pedagogisk dokumentation blir till. Under intervjun användes ”probing” (Dahlgren 
& Johansson 2009, s.126) alltså att följdfrågor ställdes för att kunna ge mer information 
kring de frågor som ställts. Upplevelsen av detta var positivt då det fick Pedagogerna att 
tänka till lite extra och de kunde därmed också ge ett mer utförligt svar. Vad som 
upptäcktes efter den första intervjun vid transkriberingen var att det blev många följdfrågor 
som upplevdes ledande. Vid de andra intervjuerna hölls detta i åtanke och därmed ställdes 
färre följdfrågor som istället lyfte Pedagogens upplevelse av exempelvis den egna 
utvecklingen med pedagogisk dokumentation. 
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En kvalitativ metod kräver en forskare som kan ställa öppna frågor och undviker att ändra 
frågorna, det kan annars lätt hända att följdfrågorna skräddarsys efter de svar som forskaren 
vill få. Detta kan resultera i att samtliga intervjuer ej blir sammanhängande (Christoffersen 
& Johannessen 2015, s. 101). Som tidigare nämnts, efter att den första intervjun 
transkriberades, identifierades det att de följdfrågor som ställts var ledande frågor som 
gjorde att Pedagogen gav de svaren som önskades av oss. Det bör därför poängteras att när 
man startar en studie med en kvalitativ metod är det viktigt att tänka på syftet under 
intervjuerna och hur följdfrågorna formuleras i förhållande till syftet. Under tiden för 
utförandet av analysen var det en fenomenografisk analysmetod som användes för att skapa 
en struktur till att få svar på syftet. Vi kunde lätt urskilja vad som blev relevant och få en 
inblick och tolka svaren som Pedagogerna gav oss. Metoden underlättade att se resultatet 
och gjorde det möjligt att identifiera vad som berörde de frågeställningar som ställs i 
studien. 
 
Didaktiska konsekvenser 
I resultatet presenteras tre olika tillvägagångssätt som hänvisar till hur en dokumentation 
blir en pedagogisk dokumentation och även tre sätt som argumenterar för varför pedagogisk 
dokumentation används som verktyg i förskolan. Denna studie har erbjudit klarheter i 
varför pedagogisk dokumentation är ett så pass etablerat arbetssätt i förskolan och hur 
arbetssättet skapar goda reflektioner kring den dokumentation som görs. För att de goda 
reflektionerna ska uppstå krävs en medveten användning av de didaktiska 
frågeställningarna, vad, hur, varför och för vem. Med de didaktiska frågorna som 
följeslagare genom dokumentations och reflektionsträsket lyser vägen framåt lite klarare 
och lite skarpare. 

I det framtida yrket så kommer pedagogisk dokumentation vara till stor hjälp. Med hjälp av 
dokumentationen kan man fånga upp barngruppens intresse, hur man går vidare med en 
aktivitet, verksamheten och Pedagogens egen utveckling och hur arbetet visas utåt. 
Resultatet visar att de Pedagoger som idag använder sig av pedagogisk dokumentation och 
släpper in barnens tankar och reflektioner och använder sig av didaktiska frågeställningar 
får ut mer av den pedagogiska dokumentationen. Ett arbetssätt som använder sig av både 
barnen och de didaktiska frågeställningarna kommer vara till stor nytta för yrket i 
framtiden. 
 
När pedagogerna använder sig av didaktiska frågeställningar omedvetet blir inte innehållet 
lika givande, dock betyder inte detta att dokumentationen på något sätt blir oanvändbar, 
dokumentationen är fortfarande till hjälp för verksamheten. Ett annat problem som 
pedagogerna lyfte fram var att reflektionstiden inte räckte till, om reflektionstiden blir 
otillräcklig finns det en risk att dokumentationen kan komma i kläm och inte får en 
möjlighet att bli bearbetad. Det fanns även en oro att den pedagogiska dokumentationen och 
dokumentation överlag skulle få ett för stort inflytande över förskolans verksamhet och på 
så sätt skulle omsorgen försvinna. 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att pedagogisk dokumentation inte bara är något man 
sätter upp på väggen. 
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Bilagor 

Bilaga	1	
Hej, vi heter Annie Lungström och Mikael Angel och går den sista terminen på förskollärare 
utbildningen Campus Varberg genom Borås Högskola. Just nu arbetar vi med vår C-uppsats 
som är en studie kring pedagogisk dokumentation. Vårt intresse är att vet mer om hur er 
process ser ut med pedagogisk dokumentation. Det ligger även i vårt intresse att undersöka de 
didaktiska frågeställningarna, vad, hur och varför. Vad är pedagogisk dokumentation, hur 
utförs den och för vem är den till för.  
 
Vi hör av oss till dig då det skulle vara intressant att få möjligheten att ha dig delaktig i en 
intervju kring den pedagogiska dokumentationen som du utför. I förberedelse till denna 
intervju hade vi gärna sett att du förbereder med att tänka ut en plats, en situation eller någon 
form av dokumentation som du är extra stolta över.  
 
All information som på något sätt kan delge vilken förskola och vem det är som vi intervjuar 
kommer anonymiseras. All data vi samlar in kommer att förvaras så att obehöriga ej får 
tillgång till den, förutom vår handledare och de som kommer ta del av vår presentation. Vi 
följer de etiska aspekter som tilldelas för allmän forskning, läs gärna mer om detta på God 
forskningssed. 
 
Bifogat till detta dokument finns det samtycke att ta del av undersökningen som ger oss 
tillstånd att intervjua, ta bilder och eventuellt föra ljudinspelning. 
 
Vid ytterligare frågor kan du kontakta oss via mail:  
 
s15xxxx@student.hb.se 
Mikael Angel 
 
s15xxxx@student.hb.se 
Annie Lungström 
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11FK75	ht17		 	 Samtyckesblankett		  

 
 

	

Samtycke	 till	 insamling	och	behandling	 av	uppgifter	 om	
dig 

Som en del av kursen 11fk75 vid Högskolan i Borås utför vi en studie med syftet att 
undersöka processerna i det dokumentations arbete som skapar pedagogisk dokumentation.  

Vi som utför studien skulle vilja att du lämnar vissa uppgifter om dig själv, närmare bestämt 
ditt namn[ange personuppgifter, t.ex. namn och svar på frågeformulär gällande din utbildning 
och inkomst]. 

Uppgifterna kommer att användas för att säkerställa ditt deltagande i studien. Högskolan i 
Borås är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av artikel 6.1 (a) i 
dataskyddsförordningen (samtycke). 

Uppgifterna kommer att användas av oss samt vara tillgängliga för lärarna på den aktuella 
kursen och centrala administratörer vid högskolan. Uppgifterna kan dock vara att betrakta 
som allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut i det fall någon begär det i enlighet 
med offentlighetsprincipen. 

Uppgifterna kommer att lagras inom EU/EES eller tredje land som EU-kommissionen beslutat 
har en skyddsnivå som är adekvat, dvs. tillräckligt hög enligt dataskyddsförordningen. 
Uppgifterna kommer att raderas när de inte längre är nödvändiga. 

//Resultatet av studien kommer att sammanställas i avidentifierad form och presenteras så att 
inga uppgifter kan spåras till dig.// 

Du bestämmer själv om du vill delta i studien. Det är helt frivilligt att lämna samtycke, och du 
kan när som helst ta tillbaka ett lämnat samtycke. Dina uppgifter kommer då inte att användas 
mera. På grund av lagkrav kan högskolan dock vara förhindrade att omedelbart ta bort 
uppgifterna. 

 

 

 

 

HÖGSKOLAN	I	BORÅS	
Förskollärarutbildningen	Campus	Varberg	2018	___	___	
Annie	Lungström			 Mikael	Angel		
Sxxxxxx@student.hb.se		 Sxxxxxx@student.hb.se		

	
 

 



 

 

Jag samtycker till att uppgifter om mig samlas in och behandlas enligt ovan. 

_____________________________  

Underskrift 

_____________________________  

Namnförtydligande 

_____________________________  

Ort och datum 
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Intervjufrågor: 
 
Jag vill gärna att du berättar om en specifik plats du är stolt över. En plats som blivit till med 
hjälp av pedagogisk dokumentation.  
 
Vad och när dokumenterar du på förskolan? 

Hur utförs en dokumentation? 

Vilka är delaktiga i dokumentationen?  

För vem är dokumentationen till för? 

Vilken reflektion görs över det som dokumenterats. 

Vilka är delaktiga i arbetet med en dokumentation? 

Berätta något om hur du tänker kring begreppen dokumentation och pedagogisk 
dokumentation? 

Har du under din process med pedagogisk dokumentation medvetet använt dig av de 
didaktiska frågeställningarna? 

Hur mycket tid får du till reflektion kring dokumentation och hur mycket tid upplever du att 
du behöver. 
 
Finns det något du vill tillägga om vad du tycker och tänker om dokumentation och 
pedagogisk dokumentation? 
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