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Sammanfattning 

 

Syftet med studien var att undersöka hur förskollärare uppfattar och arbetar med pedagogisk 

dokumentation. För att göra detta ombads 18 förskollärare i en mellanstor norrländsk stad att besvara 

en enkät bestående av två öppna frågor; samtliga tillfrågade deltog i undersökningen. En fråga 

behandlade förskollärares förståelse av begreppet pedagogisk dokumentation, den andra frågan avsåg 

hur förskollärare arbetade med det verktyg som används i förskolans verksamhet. De allra flesta 

uttryckte att det var skillnad på dokumentation och pedagogisk dokumentation.  Enligt 

undersökningens förskollärare innefattar pedagogisk dokumentation reflektion bland pedagoger och 

barn i olika gruppkonstellationer samt delaktighet från barnen vilket sammantaget leder till vidare 

utvärdering och utveckling av verksamheten. Åtta förskollärare uppgav att de hade etablerade rutiner 

för pedagogisk dokumentation; nio hade påbörjat att utveckla pedagogisk dokumentation medan en 

varken jobbade med verktyget eller uttryckte några ambitioner att göra så i framtiden. De slutsatser 

som kan dras är att de flesta av studiens förskollärare har en god förståelse för innebörden av 

pedagogisk dokumentation även om mycket arbete generellt krävs för att arbetet med detsamma ska 

bli etablerat i fler verksamheter. 

 

Nyckelord: pedagogisk dokumentation, förskollärare, reflektion, barns delaktighet, utveckling av 

verksamheten 
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Inledning 

 
Läroplanen för förskolan fick i och med revideringen 2010 ett nytt avsnitt om uppföljning, 

utvärdering och utveckling. Innehållet förmedlar att barns utveckling och lärande kontinuerligt ska 

följas upp och dokumenteras i syfte att utvärdera verksamhetens förmåga att skapa förutsättningar för 

barnens lärande (Skolverket, 2010). Pedagogisk dokumentation, vilket är ett sätt att jobba med detta, 

är att betrakta som ett värdefullt verktyg i verksamheten där det inte bara visar utveckling och lärande 

utan också bidrar till detsamma (Ellmin & Ellmin Cederholm, 2012). Känt är vidare att många av 

landets förskolor arbetar med pedagogisk dokumentation och att det är ett prioriterat ämne för 

fortbildning i många kommuner (Skolverket, 2012). Dahlberg och Elfström (2014) redogör på 

liknande sätt att ''pedagogisk dokumentation'' på många förskolor är en självklarhet, dock menar de 

att begreppet ofta ses som en teknik – dokumentation - och inte som det utvecklingssträvande 

hjälpmedel det i själva verket är – pedagogisk dokumentation. Det är med andra ord skillnad på 

dokumentation och pedagogisk dokumentation. Skolinspektionen (2011) framför utifrån sin 

granskning att landets förskolor generellt sett behöver utveckla sitt dokumentationsarbete och då 

avses i synnerhet den pedagogiska dokumentationen. Det i många fall uteblivna 

dokumentationsarbetet förklaras av Skolverket (2012) med en, hos många pedagoger, rädsla att göra 

betygsliknande bedömningar av barnen men därtill finns fler hinder för utförandet av verktyget. I 

läroplanen (Skolverket, 2010) framgår vidare bara krav på att dokumentationsarbetet ska utföras men 

inte någon förklaring på hur det kan gå till. Detta har enligt en undersökning av Skolverket (2012) 

lämnat många pedagoger undrande. Liknande oklarheter har jag själv uppfattat på förskolor där 

förskollärare har uttryckt en osäkerhet inför verktyget. Mitt intresse för pedagogisk dokumentation 

har därför väckts och därmed att få veta mer om hur förskollärare tolkar begreppet ''pedagogisk 

dokumentation'' och hur de arbetar med det på olika? förskolor. 

 

Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med detta examensarbete är att få en inblick i och ökad kunskap om hur förskollärare uppfattar 

och arbetar med pedagogisk dokumentation i sin verksamhet. Skolverket definierar pedagogisk 

dokumentation som verktyg för uppföljning, utvärdering och utveckling av verksamheten i arbetet 

med att stödja barns lärande. För att synliggöra aspekter av vad pedagogisk dokumentation kan 

innebära i praktiken fokuseras därför särskilt i den här studien det uppdrag som förskollärare har att 

genomföra pedagogisk dokumentation i relation till deras uppfattningar om vikten av pedagogisk 

dokumentation.  

 

 

Frågeställningar: 

 Hur tolkar och beskriver förskollärare ”pedagogisk dokumentation”? 

 Hur arbetar pedagoger med pedagogisk dokumentation i verksamheterna? 
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Bakgrund 
 

Begreppsförklaring 

Med dokumentation avses enligt Wehner-Godée (2009) insamling av dokumenterat underlag med 

hjälp av olika medier så som foto, anteckningar, film- eller ljudinspelning. Med pedagogisk 

dokumentation åsyftas det verktyg som kan användas på förskolan för att följa upp, utvärdera och 

utveckla verksamheten med utgångspunkt i de mål som framgår i läroplanen (Skolverket, 2010). 

Syftet med pedagogisk dokumentation enligt Lenz Taguchi (2007) är att möjliggöra för bästa möjliga 

utveckling och lärande hos barnen genom att det dokumenterade underlaget analyseras. Med 

förskollärare avses i denna studie examinerade/regelrätt utbildade förskollärare som är verksamma 

inom förskolan, vilket utesluter förskollärare som arbetar inom exempelvis öppen 

förskoleverksamhet eller förskoleklass. 

 

Historiskt perspektiv på pedagogisk dokumentation 

Enligt Wehner-Godée (2009) har vi i Sverige en gammal tradition att göra dokumentationer med 

grund i utvecklingspsykologin där vi vill se hur det dokumenterade barnet förhåller sig till en - för 

den aktuella åldern - genomsnittlig utveckling. Dessa så kallade barnobservationer utövades redan på 

30-talet och än idag finns spår av traditionen kvar i form av observationer av barns lek och lärande 

utifrån ett förutbestämt schema (jfr. Skolverket, 2012). Pedagogisk dokumentation har dock tagit över 

i allt större grad och är ett verktyg som svenska pedagoger använt sig av i cirka 25 år (Skolverket, 

2012), bland annat tack vare Reggio Emilia. Reggio Emilia innebär en barnsyn och ett förhållningssätt 

som har sin grund i ett specifikt pedagogiskt förhållningssätt som utvecklats i staden med samma 

namn i norra Italien (Dahlberg, Moss & Pence, 2014, Lenz Taguchi, 2007, Skolverket, 2010, Wehner-

Godée, 2009). Den pedagogiska filosofin har utvecklats under de senaste femtio åren och är idag 

välkänd i stora delar av världen, inte minst i Sverige, där pedagogisk dokumentation – som är dess 

mest kända ''verktyg'' - har fått en självklar plats i förskolans läroplan. Verktyget pedagogisk 

dokumentation har också sin grund hos bland annat pedagogen Elsa Köhler (1879–1940) som lade 

stor vikt vid problematisering och reflektion i utövandet av en pedagogisk praktik. Detta har sedan 

utvecklats av Reggio Emilia och använts i form av pedagogisk dokumentation de senaste 30 åren som 

ett redskap för ständig utveckling av verksamheten (Dahlberg, Moss & Pence, 2014, Lenz Taguchi, 

2007, Skolverket, 2010, Wehner-Godée, 2009). 

 

Riktlinjer gällande pedagogisk dokumentation 

I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) framgår ett flertal olika mål som förskolan ska sträva 

efter att varje barn uppnår. Detta tillsammans med riktlinjer för vad som är förskollärarens ansvar och 

vad hela arbetslaget ska bidra med när det gäller uppfyllandet av målen. Klart och tydligt framgår 

vidare i läroplanen att målen riktar sig mot verksamheten vilket betyder att det är i denna som den 

väntade kvalitetsutvecklingen ska ligga. I läroplanen framgår: 

 

''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.'' (Skolverket, 2010, s.14) 

 

Skolinspektionen (2011) fann i sin granskning att förskolor med dess pedagoger generellt sett behöver 

utveckla detta dokumentationsarbete vilket kan tolkas som att förskolor behöver utveckla sitt arbete 

med pedagogisk dokumentation. Skolverket (2012) redogör i detta sammanhang för många 

pedagogers rädsla att göra betygsliknande bedömningar av barnens förmågor. I läroplanen för 
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förskolan framgår dock: 

 

''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.'' (Skolverket, 2010, s.14) 

 

Med andra ord ska enligt förskolans läroplan barns utveckling och lärande följas upp och 

dokumenteras i syfte att utvärdera verksamhetens förmåga att ge dem möjligheter att uppnå målen i 

läroplanen. Slutligen kan poängteras att ett systematiskt dokumentationsarbete i syfte att 

kvalitetssäkra verksamheten framgår som krav i skollagen (SFS 2010:800). Skollagen är juridiskt 

bindande för yrkesverksamma inom förskolan vilket således innebär att pedagoger inte kan välja bort 

detta arbete. 

 

 

Arbetsprocessen för pedagogisk dokumentation 

 

Insamling av dokumenterat underlag 

Dokumentation i förskolan kan enligt Skolverket (2012) bestå av anteckningar, foton, videofilmer, 

ljudinspelningar etc.). De olika så kallade medierna för dokumentation har sina för- och nackdelar 

men gemensamt är att de alla är viktiga delar av verktyget pedagogisk dokumentation, vilket när det 

används i verksamheten enligt Skolverket är ett hjälpmedel i främjandet av barns utveckling och 

lärande. Pedagogisk dokumentation är vidare tänkt att synliggöra barnens intressen och funderingar 

vilket sedan kan användas till att anpassa verksamheten och dess innehåll för att barnen ska känna 

lust att lära (Eidevald, 2013 & Wehner-Godée, 2009). Nedan ges en beskrivning av olika medier och 

vad användningen av dem i förskolans verksamhet kan bidra med, enligt olika källor. 

 

Anteckningar 

Att föra anteckningar görs enklast enligt Wehner-Godée (2009) med hjälp av spaltindelade 

dokumentationsprotokoll. Dessa kan bestå av valfritt antal spalter som fokuserar på det som passar 

för den aktuella observationen, exempelvis vad barnet gör, vad barnet säger och en spalt för 

pedagogens egna tankar. Fördelarna med papper och penna är att det är en lättillgänglig metod och 

något som de allra flesta bemästrar utan vidare träning. Nackdelen är att allt som sägs omöjligen kan 

hinna antecknas (jfr. Ellmin & Ellmin Cederholm, 2012). 

 

Ljudinspelning 

Ljudinspelning som metod innebär, till skillnad från anteckningar, en möjlighet att fånga allt som 

sägs i en situation. Att ljudinspela är dessutom något som både vuxna och barn enkelt kan lära sig 

(Wehner-Godée, 2009). Ellmin och Ellmin Cederholm menar att en ljudinspelning kan leda till 

förnyad inspiration och en fördjupad förståelse för de som lyssnar på den. Pedagogen som lyssnar på 

sig själv får dessutom möjlighet att reflektera över sitt sätt att uttrycka sig och ställa frågor till barnen. 

Nackdelen med metoden är att den kräver tid till att lyssna igenom materialet (Ellmin & Ellmin 

Cederholm, 2012).  
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Foto 

Ellmin och Ellmin Cederholm betraktar foto som den kanske mest praktiserade metoden för insamling 

av dokumentation. Denna metod fungerar enligt dem mycket bra som komplement och förtydligande 

till anteckningar och utgör därmed ett bra underlag för så kallad väggdokumentation (2012). Denna 

väggdokumentation är förvisso enligt Lenz Taguchi (2007) inte nödvändigtvis vad som åsyftas med 

pedagogisk dokumentation även om hon precis som Wehner-Godée (2009) framhäver att den ger 

stora möjligheter till samtal mellan både barn, föräldrar och pedagoger. På detta sätt kan föräldrar 

enligt Wehner-Godée få en inblick i vardagen på förskolan och en vidare förståelse för de processer 

som ligger till grund för barnens kontinuerliga utveckling och lärande. Ellmin och Ellmin Cederholm 

(2012) noterar fortsättningsvis att fotograferandet idag fått en sådan stor genomslagskraft på förskolor 

att syftet ibland glöms bort. Wehner-Godée (2009) understryker att fotograferandet ska syfta till att 

fånga processer som äger rum på förskolan genom att bland annat fokusera på problem som uppstår 

och hur de försöker lösas. 

 

Filminspelning 

Filminspelning ger kanske allra flest möjligheter, anser såväl Wehner-Godée (2009) som Eidevald 

(2013), eftersom en filminspelning fångar såväl ljud som bild i en sammanhängande sekvens. Genom 

detta medium kan därför det egna agerandet i förhållande till olika aspekter i verksamheten 

synliggöras. Filminspelning är dock en tidskrävande metod dels för att lära sig tekniken och dels för 

att titta igenom det inspelade materialet. Sammanfattningsvis finns det många medier för insamling 

av dokumentation; enligt Wehner-Godée och Eidevald är en kombination av olika metoder att föredra. 

Dessa ovan nämnda medier för dokumentation är med andra ord hjälpmedel för insamling av 

dokumentation men för att göra den pedagogisk krävs något mer. 

 

Dokumentationens blickfång/fokus 

Syftet med den pedagogiska dokumentationen kan vidare enligt olika forskare delas in i olika 

fokusområden vilka alla är beroende av varandra och således lika viktiga. Fokusområdena innefattar 

enligt Lenz Taguchi (2007) och Mårdsjö Olsson (2010) att utvärdera och utveckla barnens lärande, 

sin egen roll som pedagog samt verksamhetens innehåll och utförande. När fokus väljs för en aktuell 

dokumentation kan det enligt Åberg och Lenz Taguchi (2005) vara en idé att utgå ifrån det som 

upplevs som ett problem i verksamheten eller att välja ut något som väcker arbetslagets nyfikenhet. 

 

Fokus på pedagogen 

Att dokumentera sig själv som pedagog, görs enligt Lenz Taguchi (2007) i syfte att synliggöra barnsyn 

och förhållningssätt vilket är en förutsättning för att kunna göra förändringar och utvecklas. Uttryckta 

ståndpunkter, som exempelvis en syn om ''det kompetenta barnet'', kan tydligt undersökas i 

dokumenterat underlag för att få klarhet i om pedagogen praktiserar enligt sina ambitioner (Dahlberg, 

Moss & Pence, 2014). Att synliggöra barnsyn och förhållningssätt kan exempelvis göras genom att 

förskollärare själva noterar spontana tankar som kommer när ett dokumenterat underlag analyseras 

för att sedan gå vidare och fundera över varför just dessa tankar kommer (Skolverket, 2012). Wehner-

Godée (2009) formulerar att syftet med pedagogisk dokumentation handlar om att medvetandegöra 

sig själv om sina handlingar:  

''Vi är hela tiden beroende av att medvetandegöra oss om vad vi håller på med för att kunna 

förändras och förändra.'' (s.17–18).  

En möjlighet med pedagogisk dokumentation är med andra ord att förskolläraren kan utvecklas i sin 

yrkesroll. Detta förutsätter i sin tur pedagoger som är öppna för att med hjälp av dokumenterat 

underlag rannsaka sig själva för att synliggöra det egna arbetssättet och därefter jobba för att hela 

tiden utvecklas (Ellmin & Ellmin Cederholm, 2012). 

 

Fokus på verksamheten 

Att dokumentera, följa upp och utvärdera verksamheten i en förskola handlar om att titta på hur dess 
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innehåll och genomförande bidrar till att ge de bästa av förutsättningar för barnens utveckling och 

lärande, enligt bland annat Mårdsjö Olsson (2010) och Skolverket (2010). Det är således inte barnens 

kunskaper i matematik som ska utvärderas utan verksamhetens förmåga att införa exempelvis 

matematik såväl som övriga läroplansmål i den dokumenterade situationen (Skolverket, 2010, 2012). 

En granskning av Skolinspektionen (2011) som behandlade hur förskolorna arbetade med det nya 

avsnittet i läroplanen som behandlar uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan visade dock 

att många pedagoger när de utvärderar verksamheten fokuserar på vad barnen fått göra utan att dra 

jämförelser med målen i läroplanen. Mårdsjö Olsson (2010) anser att förskolor när det gäller 

pedagogiskt dokumentation generellt behöver arbeta mer med fokus på verksamheten tillsammans 

med fokus på pedagogen 

 

Fokus på barnen 

Dokumentation med fokus på barnen är den kanske mest praktiserade formen av dokumentation, 

enligt Mårdsjö Olsson (2010). Tanken med att dokumentera barnen bör vara att synliggöra deras 

intressen såväl som att fånga deras lärprocesser – däremot inte så mycket vad de kan och inte kan 

utan framförallt hur de lär (Lenz Taguchi, 2007, Skolverket, 2012). Eidevald (2013) finner att det 

förekommer två olika slag av dokumentation med fokus på barn: det ena sättet fokuserar vad barnet 

lär medan det andra utgår ifrån hur barnet lär. Det förstnämnda kan enligt Eidevald tolkas utifrån ett 

utvecklingspsykologiskt perspektiv medan det sistnämnda är i enlighet med de intentioner som idag 

enligt forskning och Skolverket (2010, 2012) ska gälla för pedagogisk dokumentation. Angående 

utvecklingspsykologin beskriver Kennedy (2012), med hänvisning både till tidigare forskning och 

egen erfarenhet, hur den utvecklingspsykologiska traditionen lärde pedagoger att fokusera barns 

svagheter och behov istället för deras kompetenser och möjligheter. Fokus på barn som en del av 

pedagogisk dokumentation idag är således tänkt att synliggöra deras kompetenser.  

 

Sammanfattningsvis så finns tre olika huvudfokus för vad som undersöks genom dokumentationen 

och dessa är alla exempel på pedagogisk dokumentation. En avgörande del av pedagogisk 

dokumentation är barnens delaktighet, vilket beskrivs närmare nedan. 

 

Barnens delaktighet 

I insamlandet av dokumentationen och i den följande reflektionen 

''Det viktigaste momentet i ett dokumentationsarbete är att i så stor utsträckning 

som möjligt göra barnen delaktiga och föra en tät dialog med dem om innehållet i 

det som man utforskar.'' (Skolverket, 2012, s.54) 

I läroplanen för förskolan framgår vikten av barns delaktighet och inflytande vilket är en stor och 

förutsatt del i pedagogisk dokumentation. Barnen kan både vara med och dokumentera och de har 

också en självklar del i den följande reflektionen, enligt Skolverket (2010, 2012). Genom att barnen 

får lära sig de olika medierna så kan de dokumentera varandra genom foton, ljudinspelade intervjuer 

och så vidare. När barnen sedan – under eller efter aktiviteten - får reflektera över dokumenterat 

underlag så ges pedagogerna hjälp med att synliggöra barnens intressen, vad de upplever som viktigt 

och vad de vill testa och jobba vidare med (Skolverket, 2010, Skolverket, 2012). Även Ellmin och 

Ellmin Cederholm (2012) understryker vikten av barnens delaktighet då de menar att den kan leda 

till att arbetet med pedagogisk dokumentation i större utsträckning blir gjort. Författarna skriver: ''Det 

är bättre med färre dokumentationer med djup där barnen är delaktiga än många alster utan 

interaktion och reflektion med barnet.'' (s.114). 

 

Delaktigheten utgör vidare ett viktigt avståndstagande från dåtidens barnobservationer, vilka som 

nämnt inledningsvis i uppsatsen skedde utan barnens vetskap (Dahlberg, Moss & Pence, 2014, 

Skolverket, 2012). Allt detta om barnens delaktighet till trots så visar Skolinspektionens granskning 

(2011) att utvärdering tillsammans med barnen i många fall endast utgörs av en skattning av 
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förskolans personal på om barnen haft kul, utan vidare eftertanke.  

 

Vikten av reflektion 

''Dokumentationen är ett medel, men utan dialog sker ingen utveckling.'' (Åberg & 

Lenz Taguchi, 2005, s.21) 

Ytterligare en förutsättning för att det dokumenterade underlaget ska bli pedagogisk dokumentation 

är dialog/reflektion. En förutsättning för reflektion, å sin sida, är motiverade pedagoger som vill 

utvecklas i sin lärarroll och som frångår att se sin egen uppfattning som den enda rätta (Mårdsjö 

Olsson, 2010, jfr Eidevald, 2013, Åberg & Lenz Taguchi, 2005). Skolverket (2012) nämner tre former 

av reflektion över dokumenterat underlag vilka alla, enligt Skolverket, ska betraktas som lika viktiga, 

se nedan. 

 

Reflektion pedagog/barn 

Wehner-Godée (2009) liksom Åberg och Lenz Taguchi (2005) framhåller att varje barn och situation 

i ett dokumenterat underlag ska få chans att bli tolkade på flera möjliga sätt vilket blir möjligt genom 

att både barn och pedagoger går igenom materialet. Skolverket (2012) förmedlar att denna form av 

reflektion ska ske först så att barnen med sina tankar får ange riktning för fortsatt arbete. Detta kan 

enligt Ellmin och Ellmin Cederholm ske både före, under och efter en aktivitet. Frågor som 

reflektionen kretsar kring kan vara: vad vet du redan om det vi ska göra, vad får du för idé, ska vi 

göra något annorlunda, har du lärt dig något nytt, hur kan vi göra nästa gång (2012)?  

 

Reflektion i arbetslaget 

Efter reflektionen med barnen framför Skolverket (2012) att arbetslaget ska undersöka materialet 

vidare för att få en fördjupning i vad barnen gör och vad som intresserar dem samt fundera över vad 

ett vidare arbete kan leda till för lärande (jfr. Eidevald, 2013). Viktigt är att fokus inte ligger på att 

förklara det som sker i situationen och ge ''rätta'' lösningar. Istället läggs vikt vid tankar som dyker 

upp, idéer eller bara känslor av fascination över något (Skolverket, 2012). Wehner-Godée (2009) 

såväl som Eidevald (2013) poängterar att uppmärksamheten faller på olika saker beroende på vem 

som analyserar ett dokumenterat underlag vilket innebär ett utbyte av olika tankar och sätt att tolka 

situationen. Detta leder till en mångfald av lösningar och idéer och understryker därmed vikten av att 

reflektionen sker tillsammans. 

''Ett viktigt syfte med reflektion är att utveckla sin kompetens ur sin egen vardag 

och börja förstå varför jag gör som jag gör.'' (Ellmin och Ellmin Cederholm, 

2012, s.48). 

Reflektion mellan barnen 

Om barnen får dokumentera varandra ges otaliga möjligheter för dem att också reflektera tillsammans 

över varandras lösningar av aktuella problem (Ellmin & Ellmin Cederholm, 2012). Skolverket (2012) 

uttrycker på liknande sätt att det dokumenterade underlaget ska finnas tillgängligt för barnen att när 

som helst titta på för fortsatt reflektion och inspiration tillsammans. Ett vanligt förekommande sätt 

att arbeta med och samla dokumentation är genom portfolios, en metod som presenteras nedan. 

 

Portfolion – en form av pedagogisk dokumentation 

I en litteraturgenomgång gällande pedagogisk dokumentation är det svårt att inte nämna 

portfoliometodiken, vilket är en form av verktyget. Metodiken är vida känd i Sverige och många 

förskolor använder sig av denna i sitt dokumentationsarbete, något som har visat sig ha goda effekter 

på barns utveckling och lärande. Portfolion ska innehålla dokumentation av det enskilda barnets 

utveckling och kunnande utifrån läroplansmålen med fokus på det kompetenta barnet. Liksom vid 

pedagogisk dokumentation är det dock inte barnets förmågor som ska utvärderas utan verksamheten. 
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Portfoliometodikens tydliga fokus på barnet syftar således till att på ett tydligt sätt – i någon form av 

mapp - synliggöra barnets motivation, nyfikenhet och lust att lära för barnet självt, för föräldrarna 

och för pedagogerna. Portfolion är sedan en viktig utgångspunkt för reflektion med barnet och i 

arbetslaget, precis som med all pedagogisk dokumentation (Ellmin och Ellmin Cederholm, 2012, 

Skolverket, 2012). Noterat är dock att pedagoger i dagens läge prioriterar arbetet med portfolio 

mindre och mindre (Ellmin och Ellmin Cederholm, 2012).  

 

Möjligheter och svårigheter med pedagogisk dokumentation 

Innan svårigheterna med verktyget lyfts ska möjligheterna sammanfattas. Som tidigare beskrivits är 

pedagogisk dokumentation enligt Skolverket (2010, 2012) ett verktyg som syftar till att utveckla och 

förbättra förskolans verksamhet. Tanken är att pedagogerna ska medvetandegöra om sitt eget arbete 

och förhållningssätt vilket kan öppna upp för en utveckling av olika delar av verksamheten, och 

verksamheten som helhet. Vidare är tanken att synliggöra barnens intressen och funderingar vilka kan 

tas till vara i utformandet av verksamheten och dess innehåll. Att barnen får vara delaktiga stärker 

också deras egen kompetens, enligt Skolverket. Trots dessa möjligheter med verktyget redogör 

Skolverket för att många pedagoger ställer sig undrande till hur det ökade kravet på uppföljning och 

utvärdering genom pedagogisk dokumentation faktiskt ska genomföras i verksamheten (2012). På 

samma sätt beskriver Eidevald (2013) att han träffat många pedagoger som gärna vill jobba med 

verktyget pedagogisk dokumentation men istället valt enklare sätt att dokumentera. Det finns således 

vissa svårigheter med verktyget som ibland blir till hinder för att det praktiseras i verksamheterna.  

Uppfattning av dokumentationens fokus 

En betydelsefullfaktor som påverkar sannolikheten att pedagogerna använder sig av pedagogisk 

dokumentation i verksamheten är deras uppfattning av dokumentationens fokus. Skolverket (2012) 

redogör för många pedagogers rädsla att fokus på barnen ska innebära betygsliknande bedömningar 

av deras förmågor. Bjervås (2011) redogör på liknande sätt för svårigheten som följer med uppdraget 

att utvärdera verksamheten utifrån barnens utveckling och lärande (jfr. Skolverket, 2010) eftersom 

detta oundvikligen innebär en skattning av barnens kunnande.  

Bristande kunskaper och/eller för stora ambitioner 

Eidevald (2013) såväl som Wehner-Godée (2009) uttrycker att många förskolor saknar kunskaper när 

det gäller vad pedagogisk dokumentation är, vad det ska användas till och hur det kan göras till en 

naturlig del av verksamheten. Denna okunskap leder enligt författarna (ibid.) till att den pedagogiska 

dokumentationen ses som en arbetsbörda istället för ett hjälpmedel. Wehner-Godée (ibid.) poängterar 

också att pedagogers ambitioner att faktiskt göra pedagogiska dokumentationer ofta gör uppgiften 

övermäktig. Pedagoger kan således i frånvaro av syfte med dokumentationen vilja dokumentera allt 

och eftersom detta är en omöjlighet så läggs arbetet mer eller mindre på hyllan.  

Tidsbrist och prioriteringar 

Angående tidsaspekten så klargör Wehner-Godée (2009) såväl som Eidevald (2013) att många 

pedagoger upplever de förtydligade målen i läroplanen som ytterligare en arbetsbörda som satts på 

deras axlar. Att lära sig använda verktyget pedagogisk dokumentation som innefattar olika medier för 

insamling av dokumentationen kräver både tid och energi, något som inte sällan prioriteras bort av 

pedagogerna till förmån för tid med barnen enligt Wehner-Godée och Eidevald. Bjervås (2011) 

framför på liknande sätt att pedagogers upplevelse att störa barnen i deras lärprocesser kan bli 

avgörande för att den pedagogiska dokumentationen väljs bort. Det finns med andra ord en del kända 

hinder som talar emot användandet av verktyget men bland annat förskollärarna i Bjervås (ibid.) 

studie är eniga om att verktygets fördelar övervinner dess nackdelar. 

 

Pedagogisk dokumentation som en naturlig del av verksamheten 

Med hänsyn till svårigheterna beskrivna ovan presenteras nedan olika faktorer som kan bidra till att 

göra pedagogisk dokumentation till en naturlig del av verksamheten.  
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Ambitionsnivå 

Eidevald (2013) och Wehner-Godée (2009) tillsammans med Skolverket (2012) poängterar först och 

främst omöjligheten i att fånga allt som sker i verksamheten. Att ta ner arbetet på en genomförbar 

nivå är därmed väsentligt men tar enligt Wehner-Godée (ibid.) tid. Ellmin och Ellmin Cederholm 

(2012) poängterar dock att investerad tid genererar tid. Detta resonemang stöds av Kennedy (2012) 

som bland annat menar att mycket tid kan vinnas om pedagogerna ser barnen som kompetenta. 

Genom att de backar för att låta barnen själva eller tillsammans komma på hur de exempelvis ska 

pyssla en tomte så får pedagogen möjlighet att dokumentera processen utan kontinuerliga avbrott för 

att hjälpa barnen att klippa efter färdiga mallar och dylikt.  

 

Rekonstruktion 

Wehner-Godée (2009) påpekar det oundvikliga i att ibland uppleva att en viktig process inte hunnit 

dokumenteras. Hon föreslår i dessa fall rekonstruktion, vilket helt enkelt innebär att barnet ombeds 

göra om upptäckten så att den kan dokumenteras. Vissa kan uppleva detta som fusk men författaren 

poängterar att barnen ofta med stolthet gör om sin konstruktion vilket i sin tur inte sällan leder till ett 

vidare lärande och nya insikter hos barnet till följd av att de får fundera över hur de faktiskt gjorde. 

Rekonstruktion kan därmed vara ett värdefullt steg i lärprocessen. 

 

Tillgänglighet och planering 

Ellmin och Ellmin Cederholm (2012) framhåller fortsättningsvis värdet i att ha de olika medierna 

tillgängliga, förslagsvis minst en kamera per avdelning samt papper och penna i varje rum. Dessutom 

är det av största vikt att det finns en tydlig planering som säger när, hur och varför något ska 

dokumenteras; kanske ägnas en förmiddag i veckan särskilt åt dokumentation. Eidevald (2013) menar 

på liknande sätt att pedagogerna behöver bringa klarhet i vad det är de vill förstå både innan de 

dokumenterar och innan de sedan reflekterar över insamlat dokumentationsunderlag. 

 

En dokumenterande pedagog är en närvarande pedagog 

Som hinder för pedagogisk dokumentation nämndes slutligen att pedagoger inte sällan väljer bort den 

till förmån för tid med barnen. Bildpedagogkonsult och föreläsare Karin Furness (refererad i Lenz 

Taguchi, 2007) motsäger sig i detta sammanhang att dokumentation i någon form skulle innebära en 

frånvaro hos pedagogen. Hon menar tvärtom att en pedagog som dokumenterar och ett barn som blir 

dokumenterat är mer aktiva än utan dokumentationen eftersom de är mer uppmärksamma på 

situationen. Barnet frångår att passivt bygga med klossar eller konstruera med lera till att aktivt lösa 

problem och resonera kring sitt görande. Detta eftersom barn i en verksamhet där dokumentation 

aktivt bedrivs vet att en pedagog som dokumenterar är en intresserad pedagog. 
 

Sammanfattning av bakgrunden 

För att sammanfatta bakgrunden kan pedagogisk dokumentation beskrivas som ett verktyg för att 

följa upp, utvärdera och utveckla förskolans verksamhet. Detta i syfte att anpassa densamma efter 

barnen och skapa goda förutsättningar för deras utveckling och lärande. Dokumentationens blickfång 

är tänkt att ligga dels på verksamhetens upplägg, dels på pedagogernas arbete och dels på barnen. 

Barnen och deras utveckling ska vara i fokus endast i syfte att synliggöra deras intressen samt att 

utvärdera verksamhetens förmåga att jobba mot läroplansmålen. Dokumentationen kan samlas in av 

både pedagoger och barn i form av foto, filminspelning, ljudinspelning och genom att föra 

anteckningar. Det dokumenterade underlaget ska sedan ligga till grund för reflektion både bland 

personal i arbetslaget och tillsammans med barnen. Det är barnens delaktighet, reflektionen och den 

följande utvecklingen av verksamheten som gör dokumentation till pedagogisk dokumentation. 

Avslutningsvis så är kunskap, motivation och lättillgänglighet aktuella begrepp när det gäller 

pedagogisk dokumentation som en naturlig del av verksamheten. 
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Metod 

 
I syfte att erhålla ett brett empiriskt underlag för att undersöka och analysera de frågor som ställts 

valdes en kvalitativ enkät med öppna frågor som metod för datainsamling. Enkät som metod kan 

beskrivas som en systematisk utfrågning i skriftlig form vilket används i syfte att få en översiktlig 

bild av en helhet. Detta innefattar ett större antal individer som lämnar mer ''ytlig'' information. 

Intervju som metod hade gett möjlighet till mer djupgående förståelse för ett fåtal förskollärares 

uppfattning kring pedagogisk dokumentation men avsikten var att få en övergripande uppfattning 

vilket gjorde enkät som metod mer lämplig (Hjalmarsson, 2014, Johansson & Svedner, 2010). Vidare 

finns det både för- och nackdelar med att använda sig av öppna enkätfrågor, vilket var fallet i denna 

studie. Fördelarna är att de lämnar utrymme för eftertanke innan deltagarna själva får formulera sina 

svar. Egenformulerade svar kan också leda till fler perspektiv på frågeställningarna genom att de 

svarande inte påverkas av färdiga svarsalternativ, vilket var den största anledningen till att öppna 

frågor användes i denna studie. Nackdelarna är dock att öppna frågor kräver mer av deltagarna vilket 

kan leda till större bortfall än vid en enkät med fasta svarsalternativ. Egenformulerade svar kan också 

vara svårtolkade samtidigt som ingen möjlighet till följdfrågor ges. Medveten om dessa farhågor 

valdes kvalitativ enkät som metod då den bedömdes som mest lämplig i förhållande till syftet (jfr. 

Ejlertsson, 2005).  

 

Urval 

Då syftet med studien är att utveckla kunskapen om hur förskollärare uppfattar och arbetar med 

pedagogisk dokumentation så valdes förskollärare i en kommun i norra Sverige som 

undersökningsgrupp. Att endast förskollärarna och därmed inte barnskötarna ombads besvara enkäten 

beror på att förskollärarna har det formella ansvaret för pedagogisk dokumentation (Skolverket, 

2010). De medverkande är således representativa individer och antas bidra till att nå syftet utifrån sin 

yrkesroll, vilket höjer resultatets tillförlitlighet (jfr. Ejlertsson, 2005). Vidare är endast förskollärare 

verksamma inom förskolan inkluderade i denna studie, alltså inte förskollärare som arbetar i 

exempelvis förskoleklass eller inom öppen förskoleverksamhet.  

 

Datainsamling 

Två öppna enkätfrågor (se bilaga 2) skickades ut via mejl med hjälp av en förskolechef till 

kommunens alla förskolor. Sålunda ombads alla kommunens förskollärare att svara på enkäten i syfte 

att öka resultatets tillförlitlighet (jfr. Ejlertsson, 2005). Mejlet bestod av ett följebrev och ett dokument 

med enkätfrågorna (se bilaga 1 & 2). I följebrevet ombads förskollärarna att besvara enkäten och 

inkomma med svar via e-post inom en vecka till angiven svarsadress. Enkäten skickades ut till 110 

förskolor och besvarades av 18 förskollärare vid 18 förskolor.  Men då vissa svårigheter uppstod att 

nå ut till samtliga förskolor och förskollärare besvarades enkäten av färre antal personer än förväntat. 

 

Bearbetning och analys 

När svarstiden gått ut sparades alla besvarade enkäter i en mapp i min dator, utan tillhörande 

mejladresser. Respondenterna kodades i siffror mellan 1–18. Avsikten med kodningen var att på ett 

enkelt sätt kunna sammanställa och jämföra resultaten (se tabell 1, 2, 3). Då enkäten bestod av öppna 

frågor där de svarande själva fick formulera sina svar så har innehållet bearbetats enligt en kontextuell 

form av innehållsanalys. Denna analys går ut på att svaren utifrån dess likheter sorteras och grupperas 

i kategorier i relation till den kontext som undersöks. Detta innebär att resultatets kategorier även 

återfinns i den bakgrund som presenteras inledningsvis i uppsatsen (Johansson & Svedner, 2010). 

Kategorierna i denna studie utgörs av aspekter av pedagogisk dokumentation som den framförs i 

litteraturen. 

 

Första steget i analysen är att läsa igenom materialet i syfte att få en överblick av vad som 

framkommit. Andra steget är att gå djupare i innehållet för att se likheter och skillnader i svaren 
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(Johansson & Svedner, 2010). Enkäterna lästes således igenom en efter en, först övergripande för att 

få en uppfattning om vad de innehöll och därefter mer djupgående med fokus på likheter och 

skillnader. Det finns enligt Johansson och Svedner (ibid.) flera sätt att göra detta på. Bland annat 

genom att klippa ut de meningar som påminner om varandra och lägga i högar eller genom att med 

hjälp av överstrykningspennor visa vilka svar som ''hör ihop''. I denna bearbetning skrevs 

återkommande nyckelord ner för hand, så som ''reflektion'', ''barnens delaktighet'', ''portfolio'', ''filma'' 

etc. och lades sedan ihop under kategorier tillsammans med förtydligande citat. Steg tre är enligt 

Johansson och Svedner (ibid.) just att sortera svaren i olika kategorier. Det fjärde steget i analysen är 

att försöka urskilja de underliggande orsakerna till de kategorier som framkommit. Detta gjordes 

genom att jämföra likheter och skillnader i kategorierna för att få en förståelse för vilka det var som 

exempelvis nämnde barnens delaktighet som förutsättning för pedagogisk dokumentation. På så sätt 

erhölls en överblick av förskollärarens eget arbete med pedagogisk dokumentation relaterat till olika 

aspekter av pedagogisk dokumentation.  

 

Etisk medvetenhet 

När det gäller forskning så finns två så kallade krav, vilka ligger till grund för denna studie; 

forskningskravet och individskyddskravet. Forskningskravet är samhällets och dess invånares krav 

på att relevant forskning faktiskt bedrivs medan individskyddskravet ställer krav på hur individerna 

används och ''behandlas'' i forskningen. Individskyddskravet kan delas in i fyra huvudkrav vilka i 

denna studie tillgodosågs som följer (Vetenskapsrådet, 2011). 

 

Informationskravet uppfylldes genom att förskollärarna, i följebrevet, delgavs syftet med studien och 

en kort beskrivning av hur insamlat data skulle komma att hanteras samt att de informerades om att 

deltagandet var frivilligt. Samtyckeskravet, vilket innebär att deltagarna lämnar sitt godkännande att 

delta i studien, anses tillmötesgått av de som returnerat enkäten besvarad (jfr. Ejlertsson, 2005). Det 

kan därmed i denna studie tolkas som att samtycke lämnades av 18 av de 110 tillfrågade. Vidare så 

tillmötesgicks det tredje kravet – konfidentialitetskravet – genom att de besvarade enkäterna började 

bearbetas först efter att de sparats ner på datorn sifferkodade utan tillgång till avsändare i form av 

mejladresser. Denna information fick också förskollärarna ta del av i följebrevet. Slutligen så 

framgick att enkätsvaren endast skulle användas i denna studie, där de skulle sammanställas till en 

resultatdel i förhållande till syftet i ett examensarbete. Detta i enlighet med nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2011).  
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Resultat och analys 
 

Med utgångspunkt i de bearbetade enkätsvaren följer nedan en presentation av resultatet i förhållande 

till formulerat syfte och frågeställningar. De två frågeställningar som arbetet kretsat kring och som 

enkätfrågorna formulerats utifrån var ''hur tolkar och beskriver förskollärare ”pedagogisk 

dokumentation”?'' samt ''hur arbetar pedagoger med pedagogisk dokumentation i verksamheterna?''.  

Nedan kommer ''pedagogisk dokumentation'' att förkortas som ''PD''. Resultaten presenteras i enlighet 

med de olika delarna av PD (dokumentation bedrivs, etablerat arbete med PD, reflektion, reflektion i 

alla grupper, barnens delaktighet, utveckling, filma, ljudinspela, anteckna, fota) som är beskrivna i 

bakgrunden. Vidare kommer resultaten att analyseras i förhållande till bakgrunden. Till att börja med 

redovisas en tabell som översiktligt visar studiens resultat. Förskollärarna kommer vid citat i resultatet 

samt i tabeller att benämnas med den siffra som enkäten blev kodad med. Alla citat är tagna direkt ur 

respektive enkät vilket innebär att eventuella stavfel är i original. 

 

Tabell 1. Översiktlig bild av studiens resultat.  

Försko

llärare 

Bedriver 

dokument

ation 

Etablerat 

arbete med 

PD 

Nämner 

reflektion 

Reflektion i 

alla grupper* 

Nämner 

barnens 

delaktighet 

Nämner PD 

som grund för 

utveckling 

Fil

ma 

Ljudin

spelar 

Anteck

nar Fotar 

1 X - X - - X - - - X 

2 X - X X X X - - - X 

3 X - X X X X - - X X 

4 X - - - - - - - X X 

5 X - X - X X - - X X 

6 X X X X X X X - - X 

7 X X X - X X - - - X 

8 X X X - - X - - X X 

9 X - X - - X - - - X 

10 X - X X X X - - - X 

11 X X X - X X - - X X 

12 X X X X X X X X X X 

13 X - - - - - - - X X 

14 X X X X X X - - - X 

15 X - X X X X - - X X 

16 X X X X X X - X X X 

17 X - X - - X - - - X 

18 X X X X X X X X X X 

= 18 8 16 9 12 16 3 3 10 18 

 

* ''Alla grupper'' avser de tre grupperna för reflektion; reflektion i arbetslaget, mellan pedagog och 

barn samt mellan barnen (se vidare tabell 3). 

 

En förkryssad (X) ruta innebär ett ''ja'', exempelvis att den aktuella förskolläraren i enkätsvaret nämnt 

barnens delaktighet som förutsättning för PD. En ruta med ett streck (-) betyder att förskolläraren inte 

uttryckligen nämnt just den delen av PD. 
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Hur tolkar och beskriver förskollärare ”pedagogisk dokumentation”? 
 

Större syfte än att planlöst fota 

I 17 av 18 besvarade enkäter framgår en uppfattning hos förskollärarna att PD är något mer än ''vanlig'' 

dokumentation. Förskollärare 2 uttrycker kort och gott att: ''man har lite mer tanke bakom'' medan 

förskollärare 3 på liknande sätt skriver att: ''En pedagogisk dokumentation är för mig en 

dokumentation som har ett större syfte en bara den dokumentation där vi ”planlöst” fotar ett 

evenemang som tex Lucia.''.  

 

Ett verktyg för uppföljning, utvärdering och utveckling av verksamheten 

Andra förskollärare ger mer utförliga beskrivningar gällande deras uppfattning av PD. Bland annat 

svarar förskollärare 12 att PD för denne är: ''ett verktyg som gör att jag kan följa upp, utvärdera och 

utveckla verksamheten'', vilket är en uppfattning som även uttrycks av förskollärare 1: ''För mig är 

pedagogisk dokumentation en form av dokumentation som har för syfte att utveckla och utvärdera 

verksamheten''. Detta, tillsammans med beskrivningarna i stycket ovan, helt i enlighet med uppdraget 

som det framförs i läroplanen (Skolverket, 2010, Skolverket 2012).  

 

Anpassa verksamheten efter barnens intressen 

PD beskrivs vidare som ett underlag för anpassning av verksamheten tack vare att det synliggör 

barnens intressen, förskollärare 10 skriver: ''För mig innebär det att vi dokumenterar en händelse 

eller en upptäckt och sen tittar på dokumentationen för att se vad det är som fångar barnens intresse, 

och sen går vidare utifrån det.'' Att dokumentationen ska ligga till grund för utveckling påpekas också 

när förskollärare 2 skriver: ''Dessutom att man har en tanke på hur man ska gå vidare.'' I Skolverkets 

(2010, 2012) definition av PD framgår på samma sätt tydligt att den ska syfta till utveckling vilket 

därmed är en förståelse som flertalet förskollärare verkar dela.  

 

Att visa i hallen vad barnen gör på förskolan 

Fortsättningsvis så tolkar förskollärare 13 PD som följer: ''Vi visar i hallen vad barnen gör på 

förskolan.''. Lenz Taguchi (2007) benämner bilder i hallen som väggdokumentation och är av åsikten 

att det inte nödvändigtvis är vad som åsyftas med PD. Dock framhåller både hon och Wehner-Godée 

(2009) att denna väggdokumentation ger stora möjligheter till samtal mellan både barn, föräldrar och 

pedagoger. 

 

Reflektion och barnens delaktighet 

I många enkäter framkommer fortsättningsvis uppfattningar hos förskollärarna att reflektion och 

barnens delaktighet är delar av PD. ''Pedagogisk dokumentation är för mig en dokumentation som 

har analyserats av både barn och vuxna.'' skriver förskollärare 2 medan förskollärare 16 uttrycker: 

''Det innebär att reflektera tillsammans med barn/barn och barn/personal utifrån verksamheten med 

hjälp av foton (...)''. Denna uppfattning svarar mot Skolverkets (2012) framställning av PD som 

beroende av både reflektion och barnens delaktighet. Mer om förskollärarnas tankar kring reflektion 

och barnens delaktighet tillsammans med mer om deras förståelse av PD återfinns nedan.  

 

Hur arbetar pedagoger med pedagogisk dokumentation i verksamheterna? 
Tio förskollärare av 18 anger en avsaknad av ett etablerat arbete med PD varav nio uttrycker en 

ambition att förändra detta. Åtta förskollärare uppger att de bedriver ett kontinuerligt arbete med PD. 

Trots detta är det bara två som nämner alla av litteraturen givna förutsättningar för ett komplett arbete 

med PD (se tabell 1). Med bakgrund i Ejlertssons (2005) farhåga angående enkät med öppna frågor 

kan tolkas att många förskollärare inte tog sig tid att svara fullt ut på frågorna vilket resulterade i ett 

ofullständigt resultat. En annan möjlig tolkning är att de flesta helt enkelt inte har ett fullständigt 

arbete med PD även om många är på god väg. Se vidare i resultatframställningen nedan. 



17 

 

Insamling av dokumenterat underlag 

Foto och bildtexter 

När det gäller medier för insamlingen av det dokumenterade underlaget så är foto det vanligaste bland 

de tillfrågade verksamheterna då det nämns av alla. Detta överensstämmer med Ellmin och Ellmin 

Cederholm (2012) som framhåller just foto som det mest använda mediet för dokumentation. 

Förskollärare 7 skriver: ''Försöker fotografera så mycket som möjligt''. Ellmin och Ellmin Cederholm 

(ibid.) problematiserar dock fotograferandets tradition i dagens förskolor där de menar att den ofta 

saknar syfte. Tanken med foto är således enligt Wehner-Godée (2009) att fånga processer som äger 

rum på förskolan genom att bland annat fokusera på problem som uppstår och hur de försöker lösas. 

I enkäterna framgår bristfällig information om vad fotona fångar. Flertalet förskollärare anger 

däremot att de jobbar med bildtexter, förskollärare 5 skriver: ''Ofta tar vi bilder och skriver korta 

texter till som beskriver händelseförloppet.''. Ellmin och Ellmin Cederholm (ibid.) diskuterar på 

liknande sätt kring foto och anteckningar som ett bra komplement till varandra då båda kan förtydliga 

den andre.  

 

Filminspelning 

Filminspelning framkommer fortsättningsvis tre gånger i enkäterna men informationen om vad som 

filmas är bristfällig. Förskollärare 6 skriver kort och gott: ''filmer som vi eller barnen tagit på 

lärplattan'' medan förskollärare 12 beskriver vad som filmas som följer: ''det som händer i 

verksamheten, mellan barn, vuxna och miljön''. Wehner-Godée (2009) och Eidevald (2013) 

framhåller filminspelning som den medie för dokumentation som bidrar med mest möjligheter tack 

vare att den fångar både ljud och bild. Detta i relation till förskollärarnas bristfälliga arbete med 

filminspelning kan tolkas som att de går miste om en stor möjlighet med PD. Det ska dock nämnas 

att det i enkäterna står läsaren fri att tolka om användningen av filminspelning antyds av några fler 

än tre när exempelvis förskollärare 8 skriver: ''Vi för också dokumentation som vi baserar på 

iakttagelser och observationer i verksamheten.'' Här framgår alltså inte vilken medie för 

dokumentation förskolan använder sig av vilket gör att inget kan uteslutas.  

 

Ljudinspelning 

Ljudinspelning nämns liksom filminspelning i tre av enkäterna där det används av både barn och 

vuxna då och då. Förskollärare 16 förkunnar att barnen ibland får spela in sina reflektioner medan 

förskollärare 12 anger fokus för ljudinspelningen (såväl som för filminspelningen, nämnt ovan) som: 

''det som händer i verksamheten, mellan barn, vuxna och miljön''. Wehner-Godée (2009) framför i 

relation till förskollärare 16 just att ljudinspelning är en medie som både pedagoger och barn snabbt 

lär sig.  

 

Fler än en medie för dokumentation 

I elva enkäter framgår att förskolan använder sig av fler än en medie för insamling av 

dokumentationen (se tabell 1), förskollärare 18 skriver: ''Vi anv bl.a foto, film, 

dokumentationsmallar''. Förskolläraren menar också att detta arbete sker fortlöpande och i samband 

med verksamhetens olika aktiviteter, vilket svarar för ett etablerat arbete med PD. Att använda sig 

kontinuerligt av alla medier för dokumentation är något som Wehner-Godée (2009) och Eidevald 

(2013) lägger stor vikt vid då de poängterar att de alla har sina fördelar samtidigt som de alla är viktiga 

delar av PD. 
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Dokumentationens blickfång/fokus 

 

Tabell 2. Fokus för den pedagogiska dokumentationen. 

 

Fokus på barnet 

17 förskollärare av 18 uppger att deras fokus vid PD på olika sätt ligger på barnen, i enlighet med 

Mårdsjö Olsson (2010) som benämner detta som det vanligaste blickfånget för dokumentation. Sju 

av dessa förskollärare uppger vidare barnen som enda fokus, till skillnad från Lenz Taguchis (2007) 

presentation av tre blickfång. Förskollärare 4 beskriver helt enkelt PD som: ''Ett verktyg för att 

synliggöra barns lärande och tankegångar.'' medan förskollärare 3 skriver: ''Jag anser att en sådan 

dokumentation syftar mer till utveckling och lärande för det enskilda barnet.'' och förskollärare 7 

uttrycker att: ''Det är när jag dokumenterar någonting som ett barn gör och sedan följer jag upp 

samma sak om och om igen för att man ska kunna se en utveckling hos barnet.''. Förskollärarnas 

beskrivning av deras fokus på barnet styrks ändock i Lenz Taguchis (ibid.) framställning av syftet 

med detsamma att synliggöra barnens intressen samt deras lärprocesser med tyngdpunkt i hur de lär. 

Förskollärare 8 beskriver i likhet med detta möjligheten med PD att titta på barnens lärande och 

lärandemiljö i syfte att se var det behövs insatser och extra stöd, vilket indikerar ett fokus på dels 

barnet men också verksamheten. Detta i enlighet med Lenz Taguchis (ibid.) andra blickfång. Att 

dokumentationen av barnen kan användas för att utveckla och anpassa verksamheten indikerar också 

förskollärare 10 som angående dess förståelse av PD skriver: ''För mig innebär det att vi 

dokumenterar en händelse eller en upptäckt och sen tittar på dokumentationen för att se vad det är 

som fångar barnens intresse, och sen går vidare utifrån det.''.  

 

Fokus på verksamheten 

När det gäller att dokumentera med fokus på verksamheten beskriver några förskollärare just detta 

som det övergripande syftet med PD: ''ett verktyg som gör att jag kan följa upp, utvärdera och 

utveckla verksamheten'' (förskollärare 12, nämnt tidigare). De uttrycker att dokumentationerna 

baseras på iakttagelser de gör som väcker frågor vilka de därmed väljer att utforska vidare. Detta 

genom att med hjälp av dokumentation undersöka vilka stödinsatser som behövs samt vad de bör vara 

uppmärksamma på och jobba med. Till hjälp i utvärderingen av verksamheten framkommer i 

enkäterna att fyra förskolor utgår ifrån läroplansmålen när de bearbetar sitt dokumenterade underlag. 

Förskollärare 16 skriver: ''Vårt mål är att få med språk, matematik, natur och teknik i allt vi gör för 

att få en röd tråd genom verksamheten.'' medan förskollärare 15 helt enkelt beskriver kopplingen till 

läroplanen som en självklar del av PD. Att dokumentera med verksamheten i fokus ska enligt 

Skolverket (2012), precis som några av förskollärarna framför, göras med utgångspunkt i 

läroplansmålen i syfte att utvärdera förskolans förmåga att skapa förutsättningar för barnens 

utveckling och lärande. 

 

Fokus på pedagogen - ett tredelat fokus 

I svaren framkommer vidare ett blickfång på pedagogerna själva som syfte med dokumentationen. 

''Pedagogisk dokumentation gör också så att vi som pedagoger kan se våra egna lärprocesser.'' 
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skriver förskollärare 6. Viktigt att notera är att de sju förskollärare som nämner ett fokus på pedagogen 

också nämner båda de andra blickfången för dokumentation. På samma sätt beskriver Lenz Taguchi 

(2007) pedagogerna i fokus som ett av tre blickfång för dokumentation vilka alla är beroende av 

varandra och således oskiljaktiga. Förskollärare 18 skriver i detta sammanhang: ''Den pedagogiska 

dokumenteringen är vår kvalitetssäkring. Hur vi vet att vi uppnått målen för verksamheten eller inte. 

Vi synliggör vårt arbete, barnens lärprocesser och verksamhetens utveckling genom den pedagogiska 

dokumentationen.''. 

 

Barnens delaktighet 

Två tredjedelar av förskollärarna framhåller barnens delaktighet som en viktig del av PD. Detta stöds 

av bland annat Skolverket (2010, 2012) som benämner detsamma som en oundviklig del av PD. 

Förskollärarnas uppfattning utgör således ett viktigt avståndstagande från dåtidens barnobservationer 

vilka utgick från utvecklingspsykologin och skedde helt utan barnens vetskap (Wehner-Godée, 2009). 

Vidare så nämner den resterande tredjedelen av förskollärarna ingenting i enkäten om barnens 

delaktighet, vilket alltså strider mot Skolverkets (ibid.) definition av PD. Värt att notera i detta 

sammanhang är att fem av dessa sex förskollärare i övrigt inte beskriver ett etablerat arbete med PD.  

 

För att återgå till de förskollärare som ändå ser barnens delaktighet som en del av PD, så skriver 

förskollärare 10 såhär: ''I dokumentationen tar vi även med barnen för att höra/se deras syn på vad 

som har hänt.'' medan förskollärare 6 tydliggör vad som är barnens del i dokumentationsarbetet: 

''Barnen ska vara med och reflektera (...) och om det också leder till att barnen blir fortsatt nyfikna 

och vill undersöka mer så är det Toppen.''. Alla tolv som lägger vikt vid barnens delaktighet anser att 

de ska delta i reflektionen medan fyra även menar att barnen kan vara med och dokumentera, bland 

annat genom att fota och filma. Förskollärare 16 skriver också att: ''Barnen får själva vara med och 

redigera bilder och skriva/diktera text samt ibland spela in sina reflektioner.''. Ordet ''ibland'' i detta 

citat indikerar en liknelse med Ellmin och Ellmin Cederholms (2012) åsikt att färre dokumentationer 

med barnens delaktighet är bättre än många dokumentationer utan barnens delaktighet. Förskollärarna 

motiverar barnens delaktighet med att den ger stora möjligheter till en verksamhet anpassad efter 

barnens intressen och som en skriver att lägga utmaningarna på rätt nivå utifrån både utveckling, 

behov och intresse. Enligt Skolverket (2012) tillsammans med Lenz Taguchi (2007) kan barnen göras 

delaktiga i dokumentationen i både insamlandet av densamme och i den följande reflektionen, precis 

som många förskollärare beskriver. 

 

Skolinspektionens granskning (2011) visar slutligen att utvärdering tillsammans med barnen i många 

fall endast utgörs av en skattning på om barnen haft kul. Detta stöds inte av förskollärarna i denna 

studie som menar att barnens delaktighet i reflektionen syftar till att synliggöra deras tankar och idéer 

vilka sedan ligger till grund för anpassning och utveckling av verksamheten. 

 

Vikten av reflektion 

 

I tabellen nedan ges en bild av relationen mellan förskollärarnas arbete med PD och deras uppfattning 

av reflektion samt i vilka grupper denna kan ske. 
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Tabell 3. Reflektion för förskollärarna. 

 

Förskollärarnas arbete med PD i relation till deras uppfattning av reflektion 

I tabellen framgår att reflektion ses som en förutsättning för PD enligt alla förskollärare utom två. 

Denna uppfattning överensstämmer med bland annat Eidevald (2013) och Ellmin och Ellmin 

Cederholms (2012) redogörelse av reflektion som en oundviklig del av PD samtidigt som den ska ske 

i alla grupper nämnda i tabell 3 och nedan. 

 

Reflektion mellan pedagog och barn 

Förskollärare 2 skriver följande svar på frågan vad PD är: ''Pedagogisk dokumentation är för mig en 

dokumentation som har analyserats av både barn och vuxna.'' och förskollärare 12 uttrycker på 

liknande sätt att: ''Det jag anser är viktigt för att de ska bli en pedagogisk dokumentation är att man 

reflekterar tillsammans med barnen/pedagogerna.''. Förskollärare 5, som i sin enkät endast nämner 

reflektion mellan pedagog och barn skriver bland annat: ''Sedan kan man titta på bilden och 

tillsammans med barnet/barnen prata om vad som hände.''. I bakgrunden lades vikt vid att denna 

form av reflektion ska ske först och åtföljas av reflektion i arbetslaget (Skolverket, 2012). Ordningen 

för reflektionen är däremot ingenting som nämns av förskollärarna i denna studie. De uttrycker 

däremot att reflektionen tillsammans med barnen ska göras för att ge barnen möjlighet att fundera 

över hur de gjort och hur de vill göra nästa gång. Dessa frågor är sålunda också centrala i Ellmin och 

Ellmin Cederholms (2012) framställning men författarna lyfter också andra frågor som reflektionen 

med fördel kan utgå ifrån. Att lägga vikt vid ''hur'' barnen lärt istället för ''vad'' är slutligen enligt 

Eidevald (2013) en förutsättning för PD och således en viktig skillnad mot dokumentation med grund 

i utvecklingspsykologin. 

 

Reflektion i arbetslaget 

Att reflektion är något som ska ske i arbetslaget nämns i 13 av 18 enkäter och beskrivs bland annat 

av förskollärare 17: ''Vi (...) reflekterar, mer i samtal oss pedagoger emellan.''. Förskollärare 6 skriver: 

''(…) vi diskuterar/reflekterar runt dokumentationerna.'', där ''vi'' syftar på arbetslaget. I enkät 

nummer 1 går vidare att läsa: ''Jag (...) utvärderar (...) ständigt min praktik mentalt för att utvecklas.''. 

I detta citat framgår att reflektion för denna förskollärare förutom i arbetslaget även kan ske hos den 

enskilde pedagogen. Detta berörs av Mårdsjö Olsson (2010) som benämner denna reflektion som ett 

tecken på en motiverad pedagog som vill utvecklas i sin lärarroll, vilket enligt densamme är en 

förutsättning för reflektion. 

 

Reflektion mellan barnen 

Den reflektion som nämns minst i enkäterna är den som sker mellan barnen. Noteras ska också att de 

som lägger vikt vid denna form av reflektion nämner den i samband med de andra reflektionerna och 

därmed inte enskilt. Exempelvis skriver förskollärare 11 att: ''barnen får se och reflektera tillsammans 
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med varandra och pedagoger''. I vissa enkäter nämns att barnen får dokumentera varandra, däremot 

framgår inte de möjligheter som detta bidrar till gällande att barnen också kan reflektera tillsammans 

i anslutning till dokumentationen. Detta är däremot något som bland annat Ellmin & Ellmin 

Cederholm (2012) lägger vikt vid. 

 

Reflektion i alla tre gruppkonstellationer 

Förskollärare 18 skriver att deras arbete med PD innefattar: ''reflektioner med barnen, gemensamt i 

arbetslaget och var pedagog för sig.'' Skolverket (2012) såväl som Eidevald (2013) och Wehner-

Godée (2009) lägger på samma sätt stor vikt vid att reflektionen utförs i alla dessa grupper. 

Förskollärare 12 skriver vidare om reflektionen att den: ''fångar upp mycket olika tankar och 

funderingar, inte bara hos barnen utan även hos oss pedagoger.'' Detta styrks av Wehner-Godée 

(2009) och Eidevald (2013) som på samma sätt menar att en av vinsterna med gemensam reflektion 

är att deltagarna medvetandegörs om varandras olika sätt att tolka situationen vilket leder till en 

mångfald av idéer och lösningar. Detta använder författarna som motivering till varför både barn och 

pedagoger ska delta i reflektionen. Barnens delaktighet i reflektionen behandlas av förskollärare 11 

som skriver: ''Genom deras tankar om vad de gjort kan man också utveckla vidare, vad och hur ska 

vi göra nästa gång?''. Detta i enlighet med Eidevald (2013) tillsammans med Skolverket (2012) som 

påpekar att reflektionen ska ligga till grund för hur arbetet ska fortskrida. Gällande barnens utveckling 

och lärande menar förskollärare 7 också att foton kan utgöra underlag för reflektion mellan barnet 

och pedagogen då barnet med hjälp av bilderna får chans att berätta vad det gjorde på bilden och vad 

det lärde sig. Förskolläraren poängterar att detta kontinuerligt ska följas upp så att barnet får se och 

reflektera över sin egen utveckling över tid för att på så sätt stärkas i sin egen förmåga. Skolverket 

(2012) framför på samma sätt att det dokumenterade underlaget ska finnas tillgängligt för barnen att 

när som helst titta på och reflektera kring.  

 

Portfolio – en form av pedagogisk dokumentation 

I fyra av enkäterna (förskollärare 3, 8, 11, 13) framgår tydligt att den aktuella förskolan använder sig 

av portfolio i arbetet med dokumentation. Portfoliometodiken anges av Ellmin och Ellmin Cederholm 

(2012) ha en god effekt på barns utveckling och lärande när den används på rätt sätt. Två 

förskollärarna uppger dock inte ett kontinuerligt arbete med PD vilket strider mot författarnas (ibid.) 

definiering av portfoliometodiken. En förklaring ges dock när förskollärare 3 skriver: ''Alla barnen 

har en portfolio där vi sätter in pedagogiska dokumentationer. Portfolion har fått mindre tid från oss 

på sistone av många olika anledningar.'' Att portfolion mer eller mindre prioriteras bort styrks av 

Ellmin och Ellmin Cederholm (ibid.) som lyfter just detta problem med metodiken i dagens läge, 

nämligen att motivationen för arbetet tappats och att det därmed inte sällan väljs bort.  

 

Portfolio för att barnen ska se hur de vuxit, lärt sig och utvecklats 

Förskollärarna som anger att de arbetar med portfolio delger fortsättningsvis att foto är det medie för 

dokumentation de främst använder sig av men förskollärare 8 förklarar vidare: ''Men där finns också 

tillagd information för föräldrar och vikarier för att se och förstå vad som händer utvecklingsmässigt 

och på bilden.''. Detta kan med bakgrund i Wehner-Godée (2009) åsikt tolkas som en rest av 

utvecklingspsykologiska tankar hos förskolläraren när denne menar att bilderna visar vad som händer 

utvecklingsmässigt med barnen. Förskollärare 11 lägger fortsättningsvis vikt vid att portfolion ska 

vara tillgänglig för barnen att titta i och: ''se hur de har vuxit, lärt sig och utvecklats.'', helt enkelt som 

ett underlag för gemensam reflektion. Förskollärarnas användning av portfolion svarar mot Ellmin 

och Ellmin Cederholms (2012) beskrivning att den visar barnens motivation, nyfikenhet och lust att 

lära. Detta för barnet självt, för föräldrarna och för pedagogerna, precis som förskollärarna ovan 

uttrycker. Förskollärarna var också ense med författarna (ibid) om att portfolion är en viktig 

utgångspunkt för reflektion med barnet och i arbetslaget. Detta också i enlighet med definieringen av 

PD (Skolverket, 2012). Nedan presenteras förskollärarnas upplevelse av förekommande hinder för 

utförandet av arbetet med PD. 
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Svårigheter med pedagogisk dokumentation 

 

Tidsbrist, tekniksvårigheter och prioriteringar 

I flertalet enkäter uttrycks vissa upplevda svårigheter med PD som resulterat i en frånvaro av ett 

kontinuerligt arbete. Anledningarna till detta uppges främst vara tidsbrist och tekniksvårigheter. 

Förskollärare 5 skriver angående PD att det: ''Är ju dock tidskrävande och tid är ju en bristvara.''. 

Några förskollärare beskriver att PD som verktyg är relativt nytt och därmed inte helt etablerat i den 

egna verksamheten ännu. Tidsfaktorn påverkar på detta sätt dels pedagogernas möjligheter att lära sig 

tekniken och dels deras möjligheter att överhuvudtaget hinna dokumentera. Förskollärare 2 skriver: 

''Ingen av oss personal känner oss hemma i tekniken men jobbar på det. Vi försöker öva och lära.'' 

medan förskollärare 4 menar att: ''Det är ganska nytt, så blir mycket att tänka på i de olika 

programmen man kan använda för att sätta ihop dokumentationerna.''. Flera svaranden nämner ordet 

prioriteringar när de beskriver varför de inte arbetar med PD i så stor utsträckning. De menar att andra 

viktiga saker, framförallt tid med barnen, går före men att vanlig dokumentation som upplevs enklare 

utförs regelbundet. Förskollärarnas upplevelse av tidsbrist delas av Wehner-Godée (2009) och 

Eidevald (2013) som i egna studier funnit att förskollärare beskriver uppgiften som ytterligare en 

arbetsbörda. Skolverket (2012) fann i en granskning att många förskollärare känner en osäkerhet inför 

hur verktyget ska införlivas i verksamheten.   

 

Pedagogisk dokumentation som en ”naturlig” del av verksamheten 

Som tidigare nämnts så framgår i enkäterna att åtta av 18 tillfrågade förskolor arbetar kontinuerligt 

med PD, nio uppger en ambition att jobba mer med verktyget, eftersom det enligt förskollärare 4: ''är 

väldigt smidigt när man väl lyckas hinna med.'' Många förskollärare uppger som främst tidsbrist och 

bristande tekniskt kunnande som hinder för PD. Några poängterar att ''vanlig'' dokumentation är 

enklare, i enlighet med Eidevald (2013). Förskollärare 2 skriver angående hur etablerat deras arbete 

med PD är:  

 

''Det blir kanske 2–3 st per år som man kan klassa som pedagogiska dokumentationer. 

”vanliga” dokumentationer gör flera stycken i månaden.'' Förskollärare 17 skriver: ''Vi 

dokumentera, men blir inte så mycket av den pedagogiska dokumentationen.'' medan 

förskollärare 10 uttrycker: ''Vi dokumenterar saker som vi gör, men ännu inte på ett 

utforskande sätt. Det är ett mål att komma dit.''.  

 

Tillfällena då dokumentationsunderlaget samlas in nämns av ett flertal och dessa skiljer sig åt 

avsevärt. Förskollärare 18 uttrycker, som tidigare nämnts, att dokumentationen utförs fortlöpande i 

enlighet med Skolverkets intentioner (2010, 2012) medan förskollärare 7 skriver att dokumentationen 

utförs främst på dennes egna samlingar. Förskollärare 5 är tydlig med att:  

 

''Det viktigaste är ju dock att processerna blir av även om man naturligtvis gärna hade de 

dokumenterade. Det viktigaste tycker jag personligen att bekräftelsen är och förtydligandet 

tillsammans med barnet att det just lärt sig något är det viktigaste.'' 

 

En god förståelse av begreppet ''pedagogisk dokumentation'' 

De förskolor som arbetar kontinuerligt med PD har gemensamt en tydlig uppfattning av vad verktyget 

innebär, hur det kan användas och vad det kan leda till. Dessa förskolor framhåller barnens delaktighet 

som viktig och två stycken poängterar att arbetet fungerar som en kvalitetssäkring. Förskollärare 18 

skriver: ''Den pedagogiska dokumenteringen är vår kvalitetssäkring.'' medan förskollärare 16 

beskriver hur arbetet fått fart efter en fortbildning i ämnet: ''Vi har diskuterat mycket om pedagogisk 

dokumentation här på förskolan sen jag gick en utbildning. All personal är med i temagrupper (...) 

där vi kan utmana varandra hur vi bla kan utveckla den pedagogisk dokumentation.''. 



23 

 

 

Förutsättningar för ett etablerat arbete med PD 

Kunskap, tid, planering, barnens delaktighet samt tillgänglighet 

Förutsättningar för att PD ska bli en naturlig del av verksamheten verkar sammanfattningsvis utifrån 

enkätsvaren och stycket ovan vara kunskap i hur verktyget används och varför, tid att lära sig tekniken 

och planering för när arbetet ska utföras. Att göra barnen delaktiga var också en gemensam faktor för 

de förskolor vars arbete med PD var etablerat. Slutligen framkom det i enkäterna att genom att 

tillgängliggöra dokumentationen, sätta upp den på väggar och dylikt, gjordes processen med 

reflektion i de olika reflektionsgrupperna mer naturlig vilket resulterade i att de olika framkomna 

tankarna således användes för att hela tiden utveckla verksamheten och dess innehåll.  

 

Resultatsammanfattning 

Det verkar vara en utbredd uppfattning bland studiens förskollärare att PD är något mer än 

dokumentation. Majoriteten av förskollärarna nämner i synnerhet reflektion och barnens delaktighet 

som förutsättningar för att dokumentationen ska bli pedagogisk samtidigt som några lägger vikt vid 

att PD ska syfta till utveckling av verksamheten utifrån läroplansmålen. Det är därmed, trots en 

frånvaro i svaren av vissa viktiga delar av PD (se tabell 1), tydligt att majoriteten av förskollärarna är 

medvetna om vad PD är med bakgrund i Skolverkets (2012) definiering av begreppet. Ett viktigt 

resultat är dock att endast ett fåtal av studiens förskollärare har ett etablerat arbete med PD i den egna 

verksamheten. Bland de andra uppges frånvaron av ett kontinuerligt arbete med verktyget inte sällan 

bero på tidsbrist och bristande teknikkunskaper. Ett flertal av dessa uttrycker dock en ambition att 

arbeta mer med verktyget. Framkomna nyckelbegrepp som verkar vara förutsättningar för att arbetet 

med PD ska bli etablerat är kunskap, tid, planering, barnens delaktighet samt tillgänglighet. 
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Diskussion 
Syftet med studien var att öka kunskapen om hur förskollärare uppfattar och arbetar med PD som 

anvisas av Skolverket som ett verktyg för uppföljning, utvärdering och utveckling av förskolans 

verksamhet. Den första frågeställningen var: ''hur tolkar och beskriver förskollärare ”pedagogisk 

dokumentation”?  

 

Resultatdiskussion 
En förskollärare beskrev sin uppfattning av PD, till skillnad från de andra 17, som att de på förskolan 

fotar och sätter upp bilder i hallen. Detta kan å ena sidan tolkas som en bristfällig uppfattning utifrån 

Lenz Taguchis (2007) åsikt att väggdokumentation inte är vad som avses med PD då det i själva 

verket innefattar något mer. Å andra sidan kan det tolkas som en del av ett kontinuerligt arbete med 

PD då väggdokumentation ändå skapar stora möjligheter till samtal och reflektion bland barnen 

tillsammans med pedagoger såväl som föräldrar (jfr. Wehner-Godée, 2009). Min uppfattning när jag 

läste den aktuella enkäten var att den var hastigt besvarad då svaren i stort bestod av stödord. Detta 

skulle kunna tolkas som okunskap från förskollärarens sida gällande innebörden av PD (jfr. Eidevald, 

2013). Anmärkningsvärt är således att förskollärare 13 var den enda som inte beskrev PD som något 

mer än vanlig dokumentation. Säger detta något om hur situationen ser ut i kommunen, tänker jag, 

att det finns förskollärare hos vilka förståelsen av PD är i stor grad bristfällig? Eller bör denna 

förskollärares fåordiga svar på enkäten tolkas som resultatet av tidsbrist? 

 

Vad gäller reflektion så var majoriteten av förskollärarna eniga om att detta är en förutsättning för 

PD, helt i enlighet med litteraturen. Vad som däremot skilde sig var deras uppfattning om i vilka 

gruppkonstellationer som reflektionen ska ske. Litteraturen lade vikt vid att reflektionen ska ske både 

i arbetslaget, mellan barnen samt mellan pedagog och barn (jfr. Eidevald, 2013, Skolverket, 2012 & 

Wehner-Godée, 2009). Bland förskollärarna å andra sidan fanns uppfattningen att reflektionen skulle 

ske i alla dessa grupper endast hos hälften (se tabell 1 & 3), vilket är anmärkningsvärt. Vad kan detta 

få för följder för förskolornas arbete med PD? På samma sätt som bland annat Wehner-Godée (2009) 

poängterade att alla lägger märke till olika saker i ett dokumenterat underlag så tänker jag att en 

frånvaro av reflektion barn emellan, eller mellan barn och förskollärare resulterar i ett PD-arbete som 

inte ger samma möjligheter som det är tänkt utifrån litteraturen. Mot bakgrund i Ellmin och Ellmin 

Cederholms (2012) resonemang om barnens delaktighet och likasåKennedys (2012) argument att 

pedagogerna ska ta ett steg tillbaka och låta barnen vara delaktiga, kan man tänka sig  att 

förskollärarna genom att inte använda sig av olika gruppsammansättningar går miste om betydelsefull  

”input” från olika håll...  Att endast omkring hälften av förskollärarna nämnde reflektion mellan 

barnen som en del av pedagogisk dokumentation,  pekar på att reflektion barnen emellan inte värderas 

så högt som den borde, baserat på litteraturen.  

 

Hur arbetar pedagoger med pedagogisk dokumentation i verksamheterna? 

 

Som framgått resultatredovisningen uppgav åtta förskollärare av 18 att de arbetar kontinuerligt med 

PD. Det sätt på vilket de förklarade sin förståelse av verktyget stärkte detta men det som bekymrar 

mig är att det ändå bara var två förskollärare som nämnde alla viktiga delar av PD som betonas i 

litteraturen (se tabell 1). Innebär detta ett ofullständigt arbete med PD eller tog sig förskollärarna inte 

tid att fullt ut svara på frågorna (se resonemanget i relation med Ejlertssons (2005) farhåga ovan)? 

Intressant är vidare att flertalet förskollärare som angav en god förståelse av PD ändå inte själva 

arbetade kontinuerligt med verktyget på förskolan. Detta indikerar att det krävs något mer, tänker jag, 

än en god förståelse av begreppet. Framförallt tror jag att det krävs egen erfarenhet av de möjligheter 

som PD kan bidra med. Åberg och Lenz Taguchi (2005) beskriver på liknande sätt att det inte räcker 

med att läsa om PD, kunskaperna måste också kompletteras med egen erfarenhet. I anslutning till 

detta funderar jag också om förskollärarnas egna definitioner  av begreppet påverkat deras uppfattning 

om de själva arbetar med PD eller inte. I tabell 1 kan nämligen noteras att förskollärare som inte 
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angav ett etablerat arbete med PD kunde nämna lika många ''delar'' av verktyget som de som angav 

ett etablerat arbete. Jag tänker därmed att de som har en god förståelse av begreppet kan vara mer 

självkritiska till det egna användandet av verktyget medan förskollärare vars uppfattning av PD är 

bristfällig tvärtom kan anse sig arbeta med verktyget. 

 

Alla förskollärare uppgav fortsättningsvis att deras insamling av dokumentation sker genom foto 

medan hälften också antecknar. Dessa anteckningar var oftast i form av kompletterande och 

beskrivande bildtexter, till skillnad från Wehner-Godée (2009) som beskrev observationsprotokoll 

som den enklaste formen av anteckningar. Min uppfattning är att okunskap, tidigare nämnt av 

Eidevald (2013) som ett hinder för utförandet av PD, hos förskollärarna leder till en frånvaro av 

motivation då de bland annat är osäkra på vad de olika medierna för dokumentation kan leda till. I 

detta fall resulterade det i att majoriteten endast arbetar med foto och bildtexter. Utifrån detta kanske 

slutsatsen kan dras att avsatt tid för pedagoger för att lära sig de olika medierna skulle kunna leda till 

ett mer varierat och utbrett arbete med PD. Detta i enlighet med Ellmin och Ellmin Cederholm (2012) 

som menade att foto ofta överanvänds i frånvaro av tydligt syfte med fotograferandet samtidigt som 

Eidevald (2013) förespråkade användning av alla fyra medier.  

 

Med grund i enkätsvaren verkar det fortsättningsvis vara en utbredd uppfattning att PD syftar till att 

synliggöra barnens utveckling och lärande (se tabell 2). Detta skulle kunna tolkas enligt en 

utvecklingspsykologisk tradition där barnen är i fokus i syfte att skatta deras förmågor och kunnande 

i relation till förväntad utveckling för åldern. Viktigt att tillägga är dock att förskollärarnas fokus på 

barnen lika gärna kan tyda på att dokumentation av barnen sker i syfte att utvärdera och utveckla 

verksamheten (jfr. Skolverket, 2012). Gällande barnens delaktighet var många informanter tydliga 

med att barnen har en självklar del i reflektionen och ett fåtal angav att barnen även fick dokumentera 

varandra. Dahlberg, Moss och Pence (2014) lägger på samma sätt stor vikt vid barnens delaktighet 

som en del i att frångå vår djupt rotade tradition med barnobservationer. Med bakgrund i detta kan 

tänkas att förskolorna är på god väg bort från denna tradition även om den i vissa avseenden möjligen 

fortfarande lever kvar då ett antal förskollärare inte nämnde något om barnens delaktighet. 

 

I bakgrunden framställdes det största hindret för PD vara okunskap (Eidevald, 2013). Detta var 

däremot inte en uppfattning som uttrycktes av de svarande förskollärarna. Dessa menade istället att 

tidsfaktorn och bristande teknikkunnande är det som står i vägen för utförandet av PD. 

Förskollärarnas upplevda tidsbrist var något som stöddes av både Eidevald (2013) och Wehner-Godée 

(2009) som bland annat underströk att det tar tid att lära sig och förändra något. De poängterade dock 

att PD ska vara ett hjälpmedel och inte ännu en arbetsbörda vilket indikerar vad resultatet av ett 

etablerat arbete med PD innebär. Lenz Taguchi (2007) poängterade på samma sätt att investerad tid 

genererar tid. Detta ihop med okunskap som hinder för PD kan tolkas som att de svarande i denna 

studie helt enkelt saknar egen erfarenhet gällande vad PD kan leda till, även indikerat i stycket ovan. 

Jag vill också koppla detta till den upplevelse som förskollärare 5 uttryckte gällande PD, nämligen 

att denne prioriterar tid med barnen framför att utföra dokumentationer. Med bakgrund i det 

hjälpmedel som bland annat Eidevald (2013) hävdar att PD är tillsammans med Karin Furness 

(refererad i Lenz Taguchi, 2007) framställning av en dokumenterande pedagog som en närvarande 

pedagog så kan slutsatsen dras att förskolläraren saknar tillräckliga kunskaper och erfarenheter 

gällande verktygets fördelar (jfr. Ellmin & Ellmin, Cederholm, 2012, Wehner-Godée, 2009). Eidevald 

tydliggör att okunskap hos pedagoger gällande att göra PD till en naturlig del av verksamheten på 

detta sätt leder till att det blir till en börda istället för ett hjälpmedel (2013).  

 

 

Metoddiskussion 
Som nämndes i metodavsnittet så togs vid valet av metod hänsyn till både för- och nackdelar med 
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enkät med öppna frågor. Metoden valdes för att få en överskådlig bild av situationen kring PD i 

kommunen då enkät snabbt når ut till många deltagare samtidigt som öppna frågor tillåter 

egenformulerade svar vilket kan leda till fler perspektiv på frågeställningarna. Ejlertssons (2005) 

farhågor med enkäter nämndes att det främst kan vara svårt att få svar vilket kan leda till ett stort och 

avgörande bortfall. Samtidigt lämnar öppna enkätfrågor inte sällan svårtolkade svar samtidigt som 

ingen möjlighet finns att ställa följdfrågor. Medveten om detta så valdes ändå metoden tack vare dess 

stora möjligheter – att uppfylla syftet med studien i högsta grad. Slutsatsen kan dock dras att 

Ejlertssons (ibid.) farhågor i stort uppfylldes. Av 110 utskickade enkäter returnerades efter två 

påminnelser endast 18 stycken. Jag vill med bakgrund i Ejlertssons (ibid.) tankar om bortfall resonera 

kring vad som kan ha påverkat detta.  

 

Dels kan det stora bortfallet – utöver vad som framgår ovan - bero på tidpunkten för utskicket av 

enkäten. Detta hade lämpat sig bättre för en veckostart, istället för en torsdagseftermiddag som var 

fallet, då Ejlertsson (2005) menar att helger inte sällan gör deltagarna mindre benägna att besvara 

enkäter. För att tacka de som ändå hunnit svara och påminna de som ännu inte gjort det så skickades 

veckan därpå ett kombinerat påminnelse- och tackmejl ut till förskolorna. När två dagar återstod 

gjordes dessutom ett slumpmässigt urval på 20 % vilka kontaktades via telefon med en andra 

påminnelse (jfr. Ejlertsson, 2005). Det visade sig att många inte sett mejlet. Min reflektion angående 

detta gäller de mejladresser som enkäten skickades ut till, förskolans gemensamma. Vissa ansåg 

denna som säkrare medan något fler uttryckte att det troligen var för att enkäten inte skickats till 

förskollärarnas egen mejl som den missats. Tilläggas ska också svårigheten som tillkom gällande att 

tolka svaren i enkäterna, vilket möjligen kan dra ner resultatets tillförlitlighet. Jag tänker, med 

bakgrund i Ejlertssons (2005) resonemang att förskollärarna, på grund av öppenheten med frågorna 

samt den uttryckta tidsbristen, inte tog sig tid att tänka efter och beskriva fullt ut vad PD innebär för 

dem. Detta kan därmed innebära att fler förskolor (än de två som nämnde alla delar av PD, se tabell 

1) har en fullgod förståelse av begreppet. Denna tanke styrks i att det i flera av enkäterna är möjligt 

att tolka in mer än vad som faktiskt framgick, som i en enkät där förskolläraren endast antydde 

reflektion men inte använde begreppet eller beskrev det vidare. 

 

De 18 besvarade enkäterna belyser hur några förskollärare i en kommun uppfattar och arbetar med 

PD.  Studiens syfte och frågeställningar har därmed besvarats, om än på ett mindre omfattande sätt 

än jag hoppats på. Förskollärarnas svar indikerar hur pedagogisk dokumentation kan uppfattas och 

tillämpas i kommunens förskolor men samtidigt kan noteras att studiens resultat självklart blivit mer 

tillförlitligt ju fler enkäter som besvarats. Jag tänker att studiens tidsram mer eller mindre påverkade 

resultatet. Med andra ord hade mer tid kunnat leda till ett mer omfattande arbete med att försöka få 

så många svar som möjligt då förskollärarna inte minst hade fått längre tid på sig att besvara enkäten.  

 

Slutsatser och avslutande reflektioner 

Utifrån de insamlade enkäterna och förskollärarnas uttryckta arbete med pedagogisk dokumentation 

vågar jag dra slutsatsen att mycket återstår innan pedagogisk dokumentation kan komma att bli 

etablerat som ett generellt och systematiskt arbetssätt i förskolans verksamhet. Framkomna 

nyckelbegrepp i den här studien när det gäller att göra PD till en naturlig del av verksamheten var 

kunskap, tid, tillgänglighet, barnens delaktighet och planering. Som Åberg och Lenz Taguchi (2005) 

poängterar måste förskollärarna i sitt arbete få tid och möjlighet för att kunna bygga upp erfarenheter 

och kunnande i pedagogisk dokumentation.  

 

Mina reflektioner är att det krävs ett idogt arbete för att förändra arbetssätt – då traditionen säger att 

barnens utveckling och lärande ska utvärderas i syfte att se barnens behov och svagheter - vilket gör 

att förskollärare måste medvetandegöras om skillnaden mellan utvecklingspsykologisk 

dokumentation och PD samt hur dessa skillnader kan visa sig, för att på så sätt få motivation till att 

göra en förändring. Jag tänker också att denna studie tyder på att bristande kunskap är det största 

hindret för PD, i enlighet med bland annat Eidevald (2013). Om PD ska bli en naturlig del i allt fler 
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verksamheter så krävs en påminnelse om verktygets innebörd och kunskaper i hur arbetet kan läggas 

upp för att bli ett hjälpmedel i vardagen på förskolan, istället för en arbetsbörda. Det krävs också tid 

och möjligheter för pedagogerna att bekanta sig med olika medier för insamling av dokumentation 

Några som arbetar kontinuerligt med PD, uttryckte att PD ''är lika med'' kvalitetssäkring av 

verksamheten, vilket indikerar betydelsen av att pedagogerna är medvetna om verktygets vinster. Jag 

vill avslutningsvis hävda att studiens resultat är viktigt för yrkesverksamheten då det visar på möjliga 

åtgärder som kan bidra till utveckling av pedagogisk dokumentation. 

 

  



28 

 

Litteratur 
 

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

förskolan: En diskursanalys. Doktorsavhandling. Göteborg: Göteborgs universitet. 

 

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

i Sverige. 19(4–5). ISSN: 1401–6788. 

 

Dahlberg, G., Moss, P., & Pence, A. (2014). Från kvalitet till meningsskapande: postmoderna 

perspektiv – exemplet förskolan. Stockholm: Liber. 

 

Eidevald, C. (2013). Hallå, hur gör man? - Systematiska analyser för utvärdering och utveckling i 

förskolan. Stockholm: Liber. 

 

Ejlertsson, G. (2005). Enkäten i praktiken – en handbok i enkätmetodik. Lund: Studentlitteratur. 

 

Ellmin, B., & Ellmin Cederholm, U. (2012). Portfolio i förskolan – ett sätt att förverkliga förskolans 

läroplan. Stockholm: Liber. 

 

Hjalmarsson, M. (2014). Enkäter till förskollärare. I Löfdahl, A., Hjalmarsson, M., & Franzén, K. 

(Red). Förskollärarens metod och vetenskapsteori (s.157–165). Stockholm: Liber. 

 

Johansson, B., & Svedner, P, O. (2010). Examensarbetet i lärarutbildningen. Uppsala: 

Kunskapsföretaget AB. 

 

Kennedy, B. (2012). Glasfåglar i molnen. Om temaarbete och dokumentation ur en praktikers 

perspektiv. Stockholms universitets förlag. 

 

Lenz Taguchi, H. (2007). Varför pedagogisk dokumentation? Om barnsyn, kunskapssyn och ett 

förändrat förhållningssätt till förskolans arbete. Stockholm: HLS förlag. 

 

Mårdsjö Olsson, A,-C. (2010). Att lära andra lära: medveten strategi för lärande i förskolan. 

Stockholm: Liber. 

 

SFS 2010:800. Skollag. Stockholm: Utbildningsdepartementet.  

 

Skolinspektionen. (2011). Förskolans pedagogiska uppdrag. Rapport 2011:10. Stockholm: 

Skolinspektionen. 

 

Skolverket. (2010). Läroplan för förskolan Lpfö 98: Reviderad 2010. Stockholm: Fritzes. 

 

Skolverket. (2012). Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan – pedagogisk dokumentation. 

Stockholm: Fritzes. 

 

Vetenskapsrådet. (2011). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

 

Wehner-Godée, C. (2009). Att fånga lärandet. Pedagogisk dokumentation med hjälp av olika medier. 

Stockholm: Liber. 

 

Åberg, A., & Lenz Taguchi, H. (2005). Lyssnandets pedagogik – etik och demokrati i pedagogiskt 

arbete. Stockholm: Liber. 



29 

 

Bilaga 1 
 

Till förskollärarna inom X kommun    16-10-10 

 

Kartläggning av ert arbete med pedagogisk dokumentation 
Pedagogisk dokumentation är ett relativt nytt fenomen på förskolan och jag är därför intresserad av att veta 

mera om hur förskollärare arbetar med detta. Syftet med denna studie är med andra ord att undersöka 

förskollärares förståelse av och arbete med pedagogisk dokumentation. 

 

Deltagandet är frivilligt men dina svar är viktiga för att få tillförlitliga resultat. Svaren kommer att användas 

endast i denna studie och hanteras konfidentiellt, vilket innebär att endast jag kommer att läsa dem och detta 

efter att ha sparat ner dem på datorn utan tillhörande mejladresser. Svaren sammanställs sedan och redovisas i 

ett examensarbete vilket kommer att läsas av lärare och studenter på förskollärarprogrammet. 

 

Enkäten (som du hittar längre ned i dokumentet) består av två öppna frågor. 

 

Besvara enkäten genom att fylla i dina svar under respektive fråga i dokumentet. Spara sedan enkäten på datorn 

och bifoga i ett mejl till mig, se mejladress nedan. Jag behöver ditt svar senast tisdagen den 18/10! 

 

Har du några frågor rörande enkäten eller undersökningen i övrigt, kontakta mig eller ansvarig lärare, 

mejladresser nedan. 

 

 

Stort tack för deltagande!  

 

Malin Östensson 

Förskollärarprogrammet Skellefteå 

 

Besvarad enkät skickas till (mejladress borttagen) 
 

 

 

 

 

Ansvarig lärare Annika Manni 

Umeå Universitet 

Mejl (mejladress borttagen) 

 

 

 

mailto:maas0089@student.umu.se
mailto:anma0195@umu.se
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Enkät 

Pedagogisk dokumentation på förskolorna i X 

 

 

 Vad är/innebär ''pedagogisk dokumentation'' för dig? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hur jobbar ni med ''pedagogisk dokumentation'' på förskolan? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När du har besvarat enkäten sparar du den på datorn och bifogar i ett mejl till mig, se mejladress nedan. 

 

 

 

Stort tack för deltagande! 

Malin Östensson 
(mejladress borttagen) 

 

 

mailto:maas0089@student.umu.se

