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Pedagogical documentation in Finnish early 

childhood education and care - follow up of a 

development project 

 

Sammanfattning 
 
Studien var en uppföljning på ett 1-årigt projekt för kompetensutveckling i 
Svenskfinland. Med anledning av att pedagogisk dokumentation ingick i projektet var 
det angeläget att följa upp pedagogernas utveckling av pedagogisk dokumentation, samt 
se hur pedagogerna uppfattade praktiken. En enkätundersökning utgjorde underlag för 
öppna riktade intervjuer i de fyra förskolor som ingick i projektet. Resultatet visade att 
praktiken implementerats i samtliga förskolor och att pedagogerna i varierande grad 
arbetade med pedagogisk dokumentation. Pedagogernas praktikvanor och åsikter om 
pedagogisk dokumentation undersöktes också. Tidsbrist upplevdes som en utmaning 
medan pedagogerna såg möjligheter till föräldrasamverkan, professionsvalidering och 
barns delaktighet. Studien utfördes som flermetodsforskning med hjälp av teorin om 
Communities of Practice. 
 
Nyckelord: pedagogisk dokumentation,  förskola, finländsk småbarnspedagogik, communities of 

practice 
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1. Introduktion 

Hösten 2017 publicerades rapporten "En bättre miljö – ett bättre dagis: Fortbildning 

genom kollegialt lärande inom småbarnspedagogiken" (Sydkustens landskapsförbund, 

2017). Denna beskrev ett 1-årigt forsknings- och utvecklingsprojekt1 där pedagogisk 

dokumentation användes som verktyg för att dokumentera olika aspekter av den 

pedagogiska miljön. Fyra förskolor med sammanlagt 48 personer deltog i projektet. All 

pedagogisk personal från förskolorna träffades vid fyra tillfällen då skapandet av 

lärande gemenskaper möjliggjordes. Mellan träffarna fick pedagogerna handledning 

åtta gånger.  Den pedagogiska dokumentationen låg till grund för kollegiala samtal med 

handledning.  

Dokumentation i förskolan är inte en ny praktik men har historiskt sett gjorts från ett 

vuxenperspektiv (Elfström Pettersson, 2017). Tidigare bedömdes i stor utsträckning 

barns utveckling efter vad som var åldersadekvat och man gjorde observationer för att 

upptäcka eventuella brister hos barnen (Dahlberg, Moss & Pence, 2007). Förr skulle 

barnen inte heller vara medvetna om att de blev observerade och de var av den 

anledningen inte heller aktiva i själva dokumentationsarbetet (Lenz Taguchi, 2000). 

Det tidigare dokumentationsförfarandet skiljer sig från den pedagogiska 

dokumentationen som numera påbjuds utgöra gängse praktik, och som bör inkludera 

både reflektion och barns delaktighet (Lenz Taguchi, 2000; 2013).  Arbetsmetoden, som 

skrevs in i läroplanen 2017 (Utbildningsstyrelsen, 2016), är således ny eller åtminstone 

ovan för flertalet finländska pedagoger och det är därför intressant att följa 

kunskapsutvecklingen som skett i de lärande gemenskaperna i förskolorna. Under den 

tid som projektet löpte observerades allt från osäkerhet hos pedagogerna till praktiska 

hinder för utförandet av pedagogisk dokumentationspraktik (Sydkustens 

landskapsförbund, 2017). Med det som bakgrund vore det intressant att få reda på hur 

pedagogerna som deltog i projektet utför och upplever praktiken idag, ett år senare. 

Rintakorpi (2016) konstaterar att idén med pedagogisk dokumentation inte är helt lätt 

att omsätta i praktiken, och flertalet andra forskare har lyft fram utmaningar och 

                                                
1Kallas hädanefter ‘projektet’. 
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dilemman med praktiken av pedagogisk dokumentation. Bland andra Alnervik (2013), 

Elfström (2013), Holmberg (2015) och Lindgren Eneflo (2014) har beskrivit olika 

faktorer som påverkar möjligheten att effektivt använda pedagogisk dokumentation i 

förskolan. Därför är det angeläget att följa upp hur de finländska pedagogerna 

implementerat pedagogisk dokumentation i praktiken utifrån några av de faktorer som 

dokumenterats i den svenska förskolan.  Det som är särskilt intressant att studera är 

själva praktiken av pedagogisk dokumentation (Holmberg, 2015; Lindgren Eneflo, 2014; 

Emmoth, 2014) som inkluderar tid för dokumentation (Rintakorpi, 2016; Alnervik, 

2013; Elfström, 2013), samt barns delaktighet (Paananen & Lipponen, 2018; Lindroth, 

2018) som betonas i den nya läroplanen. För att undersöka detta bör pedagogernas 

praktik studeras; gällande 1) vanor och beteenden, vilket bland annat inkluderar tid för 

dokumentation och reflektion, och 2)   åsikter och värderingar om arbetssättet 

pedagogisk dokumentation  och då särskilt i förhållande till barns delaktighet.  

 

Pedagogisk dokumentation är numera en viktig del av pedagogernas kompetens i 

förskolan. Kompetens- och kunskapsutvecklingen av pedagogisk dokumentation sker i 

lärande gemenskaper och för att förstå hur kollektivt lärande sker i praktiken kan teorin 

om Communities of Practice (CoP) tas till hjälp. 

 

  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att göra en uppföljning av det ovan beskrivna utvecklingsprojektet 

och följa kunskapsutvecklingen i de lärande gemenskaperna i förskolorna. För att få en 

inblick i hur de finländska förskolepedagogerna har utvecklat och implementerat 

praktiken av pedagogisk dokumentation i verksamheten, samt hur de upplever den, har 

följande forskningsfrågor formulerats:   

 

1. Hur har pedagogerna som deltog i projektet “En bättre miljö – ett bättre dagis” 

implementerat pedagogisk dokumentation i praktiken? Vilka vanor har de 

utvecklat? 
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2. Vilka möjligheter och utmaningar ser pedagogerna med pedagogisk 

dokumentation? 

 

1.2. Begreppsdefinitioner 

I texten används i första hand (riks)svenska begrepp för de objekt som studien handlar 

om. Begreppet förskola används framom daghem, och småbarnspedagogik benämns 

förskola eller förskoleverksamhet. Begreppet pedagoger avser de personer som arbetar i 

förskola oavsett utbildning, och ledaren för en förskola kallas förskolechef. 

 

1.3. Uppsatsöversikt 

Inledningsvis görs en kort beskrivning av bakgrunden till studien för att sedan i kapitel 

2 presentera tidigare forskning. I kapitel 3 behandlas metodval samt beskrivs hur 

studien har utförts samt vilka etiska ställningstaganden som beaktats. Resultaten av 

studien redovisas och analyseras i kapitel 4. I det femte och sista kapitlet redogörs för 

slutsatserna av studien, och efter referenserna hittas bilagan. 

De deltagande förskolorna har benämnts Alfa (Α), Beta (β), Gamma (Γ) och Delta (Δ). 

Två är privata förskolor och två har kommunal huvudman. Det finns mellan fyra och 

fem avdelningar på varje förskola och antalet pedagoger varierar mellan nio och 17. 
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2. Teori och tidigare forskning 
 

För att förstå pedagogernas kompetens- och kunskapsutveckling vad gäller pedagogisk 

dokumentation har teorin om Communities of Practice applicerats.  

I läroplanen framhålls att personalen i en lärande gemenskap tillsammans på ett 

strukturerat sätt kan öka sin medvetenhet och kunskap om den egna praktiken 

(Utbildningsstyrelsen, 2016). Begreppet communities of practice2 myntades av Jean 

Lave 1991 och utvecklades av Etienne Wenger 1998 och används även numera i den 

finländska läroplanen för förskolan.3 Wengers egen definition av fenomenet lyder: 

“Communities of practice are groups of people who share a concern or a passion for 

something they do and learn how to do it better as they interact regularly.” (Wenger-

Trayner & Wenger-Trayner, 2015, s. 1) Överfört till denna kontext är lärande 

gemenskaper en grupp pedagoger som delar en strävan att förbättra sin yrkespraktik.  

Lärande gemenskaper består av tre element som utvecklas parallellt. Det är domänet 

vilket medlemmarna delar och som skiljer dem från andra människor, det är 

“community”  eller gemenskapen i vilken medlemmarna interagerar och lär sig 

tillsammans (att ha samma jobb betyder inte automatiskt att det finns en lärande 

gemenskap), och praktiken. Medlemmarna i den lärande gemenskapen är praktiker, de 

har en delad praktik. (Wenger-Trayner & Wenger-Trayner, 2015, s. 2) 

Domänet utgörs i denna studie av förskolans värld. Pedagogerna delar domänet med 

varandra och deras medlemskap medför ett engagemang. Pedagogernas delade kunskap 

och kompetens skiljer dem från andra utanför. För att fullfölja intresset inom domänet 

delar pedagogerna information med varandra, utför aktiviteter tillsammans och hjälper 

varandra. De skapar relationer, bryr sig om varandra och lär av varandra. Pedagogerna 

skapar en delad repertoar av resurser: erfarenheter, historier, verktyg, sätt att lösa 

återkommande problem, dvs. de har en delad praktik. Detta tar tid och kräver oavbrutet 

samspel.  (Wenger-Trayner & Wenger-Trayner, 2015, s. 2) 

                                                
2 En svensk översättning som ibland används är “praxisgemenskaper” 
3 Översättningen “lärande gemenskaper” används i den fortsatta texten. 
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En lärande gemenskap möjliggör för praktiker att ta gemensamt ansvar för den kunskap 

de behöver. Medlemmarna i den lärande gemenskapen kan skapa en direkt länk mellan 

lärande och utförande eftersom samma människor deltar i den lärande gemenskapen 

och i arbetslagen. Praktikerna kan adressera tysta och dynamiska aspekter av 

kunskapande och kunskapsdelning, liksom mer explicita aspekter.  

Medlemskap i en lärande gemenskap förvandlas till en identitet, som också utgör en 

form av kompetens. Medlemskapet i en gemenskap innebär att vissa sätt att tala och 

agera är naturliga medan andra inte är det. Tillhörighet till en lärande gemenskap 

skapas och upprätthålls genom engagemang, alliansskapande och föreställningar, säger 

Wenger  (1998, s. 174). Allianser handlar om att medlemmarna tar på sig sina uppgifter 

och blir en del av någonting större. Detta sker inom ramen för de diskurser som finns 

tillgängliga. (Wenger, 1998) 

En gemenskap hålls alltså samman genom gemensamt engagemang, delat företagande 

och en delad repertoar (Wenger, 1998, s. 73). Wenger talar också om hur involverade 

medlemmarna är i den lärande gemenskapen. Vissa är mera i kärnan av den andra i 

periferin. Ofta är nya medarbetare i utkanten av gemenskapen och arbetar sig inåt 

vartefter de identifierar sig med gruppen. Gemenskapen är inte limiterad av formella 

strukturer utan den skapar förbindelser över organisatoriska och  geografiska gränser. 

Från detta perspektiv lever kunskapen i en organisation i varje konstellation av lärande 

gemenskaper vilka tar hand om specifika aspekter av kompetens som organisationen 

behöver.   (Wenger-Trayner & Wenger-Trayner, 2015) 

Wenger-Trayner och Wenger-Trayner (2015, s. 3) beskriver ett antal olika områden 

inom vilka lärande gemenskaper kan utveckla sin praktik.  De som närmast har att göra 

med pedagogisk dokumentation är 1) att ta del av andras erfarenhet, 2) utveckla 

säkerhet i praktiken, 3) kartlägga kunskap och kunskapsluckor, och 4) diskutera 

utveckling. 

 

Kritiken mot Communities of Practice som teori för forskning är att det är för svårt att 

mäta dess påverkan. Detta hävdar Wenger-Trayner och Wenger-Trayner (2015, s. 6) är 

mestadels falskt. Det kan vara svårt att med 100% säkerhet länka aktiviteter i lärande 
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gemenskaper till ett särskilt resultat. Dock kan man basera en studie på kvantitativ och 

kvalitativ data för att mäta hur medlemmarna i lärande gemenskaper ändrar sin praktik 

och därigenom förbättrar kvaliteten på sitt arbete. (Wenger-Trayner & Wenger-Trayner, 

2015, s. 6) 

Området pedagogisk dokumentation har beskrivits och beforskats internationellt de 

senaste 20 åren. Finland utmärker sig emedan praktiken av pedagogisk dokumentation 

ännu är relativt outvecklad (Rintakorpi & Reunamo, 2016). Utifrån forskningssyftet 

bidrar studier som belyser organisation och utförande av pedagogisk dokumentation till 

värdefullt bakgrundsdata.   

Pedagogisk dokumentation såsom den kommit att bli populär i förskolan idag kan 

härledas till utvecklingen av Loris Malaguzzis pedagogiska pionjärarbete i Reggio Emilia 

i Italien som tog sin början efter andra världskriget. Grundtanken i Reggio Emilia-

pedagogiken är att lyfta fram barnen som medskapare av kultur, som aktörer och 

medborgare i samhället (Smidt, 2014).  Pramling Samuelsson och Sheridan (2006, s. 126) 

säger att “dokumentera innebär att göra den pedagogiska praktiken synlig för barn, 

pedagoger, föräldrar, ledningsansvariga och politiker. Genom att göra arbetet synligt skapas 

förutsättningar för en dialog där olika röster kan göra sig hörda, nya tankar kan tänkas och 

verksamheten kan vidareutvecklas”.  

Med hjälp av olika metoder kan det barnen lärt sig eller är i processen att lära sig 

dokumenteras. Vanligt är att barnens egna skisser av något de jobbar med ingår liksom 

foton på händelser i förskolan, nedskrivna ljudinspelningar från samtal med barn, och 

observationer och utskrifter från bandinspelningar som kan användas med kollegor i 

gruppdiskussion utgör dokumentationsmaterial (Smidt, 2014).  

Dokumentationen som görs av barnens inlärningsprocesser har olika betydelse för olika 

människor. Smidt (2014) listar 1) barn upplever att deras arbete värdesätts, 2) 

föräldrarnas ser att deras barn har varit sysselsatta i individuella aktiviteter, 

gruppaktiviteter och fått grupperfarenheter, 3) lärare kan både bedöma sin egen 

undervisning och barnens inlärning, 4) dialog uppmuntras med andra pedagoger, 5) ett 
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historiskt arkiv har skapats som hyllar processen med barns och lärares 

inlärningserfarenheter. 

I sin avhandling om förskolepedagogers arbete med pedagogisk dokumentation 

beskriver Holmberg (2015) att dokumentationen i olika förskolor formuleras på olika 

sätt beroende på de förutsättningar som finns. I Holmbergs studie ingick både vana och 

ovana dokumentatörer. I en kommunal förskola utan särskild pedagogisk inriktning var 

praktiken av pedagogisk dokumentation ny och en av många aktiviteter som gjordes i 

verksamheten. I en Reggio Emilia inspirerad förskola där man arbetat många år med 

dokumentation var arbetet med pedagogisk dokumentation drivande i 

utvecklingsarbetet, och detta reflekterades i vad pedagogerna dokumenterade, när de 

dokumenterade och hur. Pedagogisk dokumentation uppfattades av både ovana och 

vana dokumentatörer som arbetskrävande (Holmberg, ibid).  

Johansson (2011) lyfter fram vem som är den drivande kraften i praktiken och betonar 

de enskilda pedagogernas betydelse och deras kompetens för hur den pedagogiska 

verksamheten utformas. Hon säger att det ofta är en pedagog som är engagerad och 

aktiv i sitt arbete som driver pedagogisk dokumentation i sitt arbetslag. Personen är ofta 

högt skattad av sina kollegor, liksom av barnen och föräldrarna.  

Den finländska läroplanen, liksom den svenska, förespråkar pedagogisk dokumentation 

i förskolan. Palmer (2015, s. 38) säger att dokumentationen kan fungera som ett stöd för 

läroplanens uppdrag att utvärdera, följa upp och utveckla förskolans kvalitet. I 

Elfströms (2013) studie framgår att den pedagogiska dokumentationen kan styra in 

pedagogers samtal på läroplanens målområden, och i Lindgren Eneflos (2014) forskning 

konstaterades att när förskollärarna samtalade om kunskapsinnehåll i förskolan 

relaterade de nästan alltid till läroplanens innehåll. Palmer säger också att ”läsa” och 

tolka dokumentationen i arbetslaget kan öppna för en vidare diskussion om uppdraget i 

läroplanen (2015, s. 59). Vikten av att skriva utdrag från läroplanen på dokumentationer 

förklarades av pedagogerna i Lindgren Eneflos (2014) studie är för att dokumentationen 

ska bli pedagogisk men också för att visa föräldrarna att det som görs i förskolan har ett 

pedagogiskt syfte.  
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Eftersom det i pedagogisk dokumentation inte finns utstakade vägar eller klara svar 

uppstår lätt osäkerhet om vad som är rätt och fel. Detta valideras i Lindgren Eneflos 

forskning (2014) där pedagogernas utsagor tolkades som att de uppfattade att det bara 

fanns ett acceptabelt sätt att arbeta med pedagogisk dokumentation. Detta gav upphov 

till prestationsångest och känslor av misslyckande vilket föranlett argumentet att 

pedagogisk dokumentation kan göras på många sätt.  

Emmoth (2014) tittade i sin forskning bland annat på pedagogers tankar om 

dokumentation. Studien visade att förskolepedagogerna dokumenterade barnen och 

verksamheten i förskolan på olika sätt med olika avsikter. Till exempel  dokumenterades 

samtliga barn i några förskolor medan man i andra dokumenterade enbart de barn som 

pedagogerna tyckte hade något avvikande. Forskningen visade också att den mest 

strukturerade dokumenterandet gjordes i förskolor som fanns i resurssvaga områden. 

Liksom i Lindgren Eneflos (2014) studie framkom också i Emmoths studie att 

pedagogerna tolkade dokumentationsuppdraget olika vilket föranledde osäkerhet om 

hur, vad och varför dokumentation ska göras i förskolan. 

Enligt Holmberg (2015) är praktiken tidskrävande och ny teknologi kräver kunskap i 

användandet. Holmbergs studie lyfter fram att fortbildning spelar en avgörande roll för 

hur pedagogerna kan tillämpa pedagogisk dokumentation.  

Förutom regelrätt fortbildning lär sig pedagoger också pedagogisk dokumentation av 

varandra. När pedagoger samtalar om sin verksamhet kan kunskap komma i dagen som 

de annars inte sätter ord på. I modern tid har särskilt kunskapsbegreppet diskuterats 

och praktisk kunskap har lyfts fram under olika begrepp. Tyst kunskap eller implicit 

kunskap  (tacit knowledge) började användas som ett vetenskapligt begrepp av Polanyi 

(1966) och kan ses som en viktig form av kunskap i såväl vardagsliv som vid yrkesutövning. 

Rolf (1991) menar att det vore bättre att tala om tyst kompetens istället för begreppet 

inkluderar också föreställningar om världen – värderingar, känslor, attityder och 

färdigheter – och inte bara kunskap i mer traditionell bemärkelse. 

Larsdotter Bodin (2017) säger att förskollärares yrkeskunnande utgörs av en färdighets-, 

förtrogenhets- och omdömeskunskap som kan ses som tyst kunskap. Pedagogers 
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yrkeskunnande som inkluderar tyst kunskap uttrycks när de både individuellt och kollektivt 

reflekterar över sin erfarenhet av sitt praktiska handlande.  

Förtrogenhetskunskap är enligt Lauvås och Handal (2001) det fundament som 

påståendekunskapen, eller den logiska positivismens kunskapssyn, vilar på. 

Förtrogenhetskunskap springer ur färdighetskunskap och definieras enligt Johannessen 

(1999) som den kunskap som visar sig när en yrkesperson med säkerhet behärskar olika 

färdigheter i det praktiska handlandet. Det är i yrkespraktiken som en människas 

förståelse kring sitt yrkeskunnande uttrycks. När sedan den levda erfarenheten 

inkarnerats och befästs i kroppen har personen blivit förtrogen med sitt praktiska 

handlande (Larsdotter Bodin, 2011). Att ha insikt i kollegornas förtrogenhetskunskap 

underlättar således arbetet. Detta möjliggörs genom till exempel gemensam reflektion. 

I Holmbergs (2015) forskning framkom också att etiska aspekter är kännbara och bör 

lyftas fram. Detta har också påpekats av Lindgren & Sparrman (2003) som menar att 

barn som dokumenteras bör ges samma skydd som exempelvis forskare erbjuder de 

barn de beforskar. Även om barn idag har en viss vana av att bli fotograferade och 

filmade är exponeringen av det materialet olika. I hemmets sfär används t.ex. 

videofilmerna som rörliga fotoalbum. Forskarens film- eller fotodokumentation ses bara 

av några personer och barnen garanteras i regel anonymitet. I förskolans 

dokumentation ska de barn som filmas eller fotas visas för andra ss. arbetslag, föräldrar 

och kamrater. Barnen kan vara lätta att identifiera, de erbjuds ingen anonymitet och de 

har små möjligheter att tacka nej till deltagande, säger Lindgren och Sparrman (ibid). 

Arbetet med pedagogisk dokumentation kräver förändringar i verksamhetens 

organisation av vardagen, vilket Alnervik (2013) och Elfström (2013) påpekat.  För att 

skapa förutsättningarna för arbetet med pedagogisk dokumentation krävs vissa 

organisatoriska ramar. Med organisatoriska ramar menas utgångsbetingelser för det 

arbete en grupp har i uppdrag att utföra (Boalt Boethius & Ögren, 2010). En 

utgångsbetingelse som är av betydelse för praktiken av pedagogisk dokumentation är 

tid. 
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Den pedagogiska dokumentationen kan ses som ett hjälpmedel för reflektioner över det 

pedagogiska arbetet. Dahlberg, Moss och Pence (2006) säger att pedagogerna ska reflektera 

såväl ensamma som tillsammans med andra pedagoger, med barnen själva, med deras 

föräldrar. Allt detta förutsätter att pedagogerna kan förbereda sig för dokumentationen och 

skapa  tid för reflektionsprocessen. En viktig betingelse för möjliggörandet av praktiken av 

pedagogisk dokumentation är således tid. I Rintakorpis studie (2016)  uppgav totalt  69% av 

de undersökta förskollärarna att tidsbrist utgjorde ett stort hinder för hur de kunde 

organisera arbetet med pedagogisk dokumentation. 

Tidsbrist framhålls ofta då pedagoger diskuterar utmaningar med pedagogisk 

dokumentation. Tidsbrist diskuteras enligt Holmberg (2015) så mycket att det går åt 

ansenlig tid bara till det. Detta dilemma beskriver också Elfström (2013) som menar att 

diskussionerna för vad som ska dokumenteras och hur tid ska frigöras från arbete i 

barngruppen upptar en stor del av den tillgängliga reflektionstiden. 

I Löfgrens studie (2015) illustrerades hur tid för reflektion kan förändra 

professionaliteten hos pedagoger när de kan omvandla dokumentationen från något 

ointressant som hänger på väggarna till något meningsfullt att t.e.x. diskutera med 

föräldrarna om. När tid för diskussioner finns kan pedagogerna omvandla 

dokumentationen till en meningsfull aspekt av sitt arbete och deras yrkesidentitet som 

reflekterande pedagoger kan ta form. 

I Reggio Emilia filosofin har pedagogisk dokumentation en dominerande betydelse och att 

skapa utrymme åt den är en prioriteringsfråga (Dahlberg et al, 2006). I överföringen av 

pedagogisk dokumentation till finländsk förskolepraktik antas således en förutsättning 

vara att det i verksamhetens organisation skapas tid för reflektion samt genomgång av 

dokumentation. Lindgren Eneflo (2014) pekar på vikten av en flexibel organisation där 

tid för dokumentation och reflektion är en självklar del av verksamheten. Holmberg 

(2015) konstaterar att pedagoger i början av ändrad praktik har en etablerad 

verksamhetsstruktur som medför att pedagogisk dokumentation upplevs som en utmaning 
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att förverkliga. Man har svårt att se var tiden ska tas till dokumentationsarbetet. Är någon ur 

ordinarie personal frånvarande tillstöter ytterligare hinder. Pedagogerna blir stressade vid 

personalbrist och de kan inte arbeta som de önskar med dokumentationsarbetet (Holmberg, 

2015). Ekström (2007) säger att det som oftast stryks först när det fattas personal är tiden för 

planering, dokumentation och utvärdering. 

I Holmbergs (2015) studie fann pedagogerna det tufft att hinna med att dokumentera 

och bearbeta dokumentationerna. Ibland hann de fotografera och dokumentera men de 

hann inte ta hand om råmaterialet. Det medförde att det blev ett överskott på 

dokumentationsmaterial. Elfström (2013) har också uppmärksammat dilemmat kring 

för mycket insamlat material. Hon säger att det är ett stort problem för pedagogerna att 

tillvarata och hinna bearbeta den dokumentation som kontinuerligt samlas in. 

Situationen resulterar ofta i stress och en känsla av otillräcklighet hos pedagogerna. 

Holmberg säger att komplexiteten med pedagogisk dokumentation ger en känsla av att 

man aldrig blir klar. 

En aspekt som lyfts fram i litteraturen om pedagogisk dokumentation är de möjligheter 

som skapas för demokrati och barns delaktighet. Delaktighet är en av de mest 

rekommenderade fördelarna med pedagogisk dokumentation (Alasuutari, Markström & 

Vallberg-Roth, 2014, s. 64; Carr & Lee, 2012; Dahlberg et al. 2007, s. 144; Forman & 

Fyfe, 1998, s. 255; Rinaldi, 1998, s. 120). Emellertid finns studier som visar på att barn 

inte alltid är delaktiga i att göra dokumentation (Lindroth, 2018; Knauf, 2017; Bath, 

2012; Garrick et al., 2010), och annan forskning har visat att när förskollärare 

dokumenterar och fokuserar på verksamheten tas barnen och deras perspektiv inte 

alltid i beaktande (Paananen & Lipponen, 2018; Löfdahl & Pérez Prieto, 2009). Folkman 

(2017) fann i sin forskning att barnen upplever att de inte blir sedda och lyssnade på av 

de vuxna som är upptagna med själva dokumenterandet.  

 

Pedagogisk dokumentation är en praktik som de finländska pedagogerna  numera har 

att förhålla sig till. Med anledning av de problem som dokumenterats i tidigare både 

inhemsk och internationell forskning vill denna studie följa upp hur de finländska 

pedagogerna implementerar och uppfattar praktiken. 
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3. Metod 

För att få svar på forskningsfrågorna och få data på hur pedagogerna utvecklat sin 

kunskap i lärande gemenskaper utfördes studien som flermetodsforskning. Först 

utfördes en digital enkätundersökning vilken följdes av fem gruppintervjuer. Med 

anledning av att både kvantitativ och kvalitativ data samlades in kan forskningsdesignen 

betraktas som blandad eller så kallad mixed research (Bryman, 2016). Detta benämns 

också i svensk översättning som flermetodsforskning. Den kvantitativa aspekten av 

studien gav ett utifrånperspektiv där mätningen som stod i centrum gav kvantitativ data 

som användes som underlag i intervjun. Intervjuundersökningar i form av öppen riktad 

intervju betraktas vanligen som kvalitativ forskning (Sallnäs, 2007). Det kvalitativa 

tillnärmelseperspektivet valdes för att få ett inifrånperspektiv och för att få närhet till 

det som undersöktes genom de utsagor som pedagogerna gav.  

Det finns olika motiv för flermetodsforskning enligt Bryman (2006) och i denna studie 

var motivet illustrativ. Den kvantitativa data som genererades i enkäten gav breddad 

dokumentation av människors uppfattningar vilket möjliggjorde en fördjupad analys av 

de kvalitativa utsagor som erhölls i gruppintervjuerna.  

Viktningen mellan de olika metoderna kan i föreliggande forskning klassas som QUAN 

+ qual. Med viktning avses vilken metod som i större omfattning nyttjats i forskningen. 

Enligt modellen som bland andra Creswell (2003) och  Johnson och Onwuegbuzie 

(2004) har tagit fram indikerar definitionen QUAN + qual att den dominerande 

metoden i studien var kvalitativ och kvantitativ metod har använts i mindre 

utsträckning parallellt (se figur 1). 
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Figur 1. Egen modell efter V. Vohras förlaga. (Vohra, 2014) 

 

När det gäller flermetodsforskning föreslår Tashakkori och Teddlie (1998) att forskaren 

använder triangulering. Denzins (1978) trianguleringskoncept inbegriper en 

kombination av datakällor för att studera samma sociala fenomen. Han framförde fyra 

grundtyper av triangulering: datatriangulering (flera datakällor används i en studie), 

triangulering genom att använda flera forskare (kallat investigator triangulation), 

teoritriangulering (flera perspektiv används för att tolka en studie), och metodologisk 

triangulering (flera metoder används för att studera ett forskningsproblem). I denna 

studie användes metodologisk triangulering för att kombinera kvalitativa och 

kvantitativa metoder under datainsamlingen, analysen and sammanställningen.  

 

 

3.1. Enkätundersökning 

Enkäter är att betrakta som ett mätinstrument för forskaren, säger Hagevi och Viscovi  

(2016). Enkäter kan, säger Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011), ses som en 

specialiserad form av intervju i vilken förutbestämda specifika frågor möjliggör 

insamling av personlig data som kan analyseras med kvantitativa metoder. Eftersom 

studien hade som avsikt att få svar på hur förskolorna implementerat pedagogisk 

dokumentation fanns det grund att sondera terrängen med en enkätundersökning i syfte 
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att få in data för underlag för gruppintervjuerna. Enkätundersökning  sågs lämplig som 

första steg i forskningsprocessen och förväntades ge bredare svar än om enbart enstaka 

personer hade intervjuats. Eftersom alla pedagoger deltagit i projektet var samtligas 

svar av intresse och enkätundersökningen gjordes således som en totalundersökning 

(Hagevi och Viscovi , 2016). 

I enkäten ställdes graderingsfrågor, preferensordningsfrågor och matrisfrågor med 

enstaka svar. Enkäten designades med ordinal- och nominalskalor och slutna 

svarsalternativ (se bilaga 1). Flertalet frågor gjordes med vag kvantifiering (SCB, 2016) 

vilket valdes för att  underlätta bearbetningen av svaren. För att öka reliabiliteten 

användes 5-10 skalsteg (SCB, 2016). Som enkätmetod valdes att använda en digital 

enkät då den har stora fördelar. E-enkäten är snabb, precis, billig och miljövänlig 

(Hagevi & Viscovi, 2016, s. 179). 

Hagevi och Viscovi (2016) talar om att enkätfrågor kan delas in i fyra breda kategorier. I 

enkäten formulerades frågorna utifrån tre av dessa kategorier. Där fanns en fråga som 

behandlade attribut och egenskaper, sex frågor berörde vanor och beteenden, och sju 

frågor behandlade åsikter och värderingar. I tabell 1 åskådliggörs frågornas fördelningen 

i kategorierna.  

 

 

 

Tabell 1. Antal frågor per frågekategori. 
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3.2. Intervju som metod 

I studien valdes att göra öppna riktade gruppintervjuer för att få förståelse för 

pedagogernas erfarenheter och uppfattningar om pedagogisk dokumentation. I öppen 

intervju, i motsats till strukturerad intervju, försöker man förminska det inflytande som 

intervjuaren och intervjuschemat har på svaren (Lagerspetz, 2008). Med en öppen 

intervju kan man komma närmare respondentens tankar än man gör i en strukturerad 

intervju. Lagerspetz säger vidare att vid öppna intervjuer hoppas man att respondenten 

säger någonting som forskaren inte hade väntat sig, och  undviker således den ledning 

som i högre grad uppstår i strukturerade intervjuer. Tanken med öppen intervju är att 

förhållandet mellan intervjuare och respondent blir mer jämbördigt än i en strukturerad 

intervju vilket kan möjliggöra att respondenten inte bara blir ett intervjuobjekt utan en 

medarbetare i processen. Den öppna intervjun ansåg jag bäst passa studiens syfte och 

eftersom enkäten låg till grund för frågorna blev intervjuerna också riktade. 

Intervjuerna gjordes i grupp.  Anledningen till att gruppintervju användes berodde på 

att intervjutillfället också fungerade som en uppföljning på projektet som utförts med 

gruppsammankomster. 

 

I en öppen riktad intervju är utgångspunkten en modell eller ett begrepp, som i detta fall 

var pedagogisk dokumentation. Frågorna i en öppen intervju kommer inte varje gång i 
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samma ordning utan upplägget är att man ställer frågor runt frågeområden för att få 

öppna svar. Detta passade väl in i studien då fem grupper med olika konstellationer av 

pedagoger intervjuades.  Tanken var att få respondenten att tala konkret och anknyta till 

sina egna erfarenheter (Lagerspetz, 2008). 

Beroende på vilka saker man fäster vikt vid i analysen kan man behandla de utsagor och 

svar som fås på olika sätt: man kan a) bara göra fältanteckningar, b) en ljudinspelning, 

som transkriberas delvis ordagrant, delvis som koncept, c) en ljudinspelning som 

transkriberas ordagrant i sin helhet eller d) en ljudinspelning som transkriberas i sin 

helhet med specialtecken för kommunikationens icke-verbala egenskaper (Lagerspetz, 

2008). Det andra alternativet — ljudinspelning, som transkriberas delvis ordagrant, 

delvis som koncept — har nyttjats i denna studie för att analysera datamaterialet. 

 

 
3.3. Urval 

Urvalet i studien föll sig naturligt då det handlade om en uppföljning av ett tidigare 

projekt. Deltagarna i studien bestod således av pedagoger från de förskolor som deltog i 

projektet (N=48). På förskolan Alfa fanns 9 pedagoger, på Beta 17 pedagoger, på 

Gamma och Delta arbetade 12 pedagoger på vardera förskola. Enkäten distribuerades 

till samtliga pedagoger. Av de pedagoger som svarade på enkäten var sex stycken nya i 

branschen och hade mindre än fem års erfarenhet i yrket, fem pedagoger hade arbetat 

6-14 år medan hälften av pedagogerna, inalles elva stycken, hade arbetat som pedagoger 

i över 15 år (se tabell 2).  

 

 

 

Tabell 2. Yrkeserfarenhetens längd hos 

pedagogerna i förskolorna (av de 22 

som besvarade enkäten). 
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Summa Alfa: 5 

Summa Beta: 5 

Summa Gamma: 6 

Summa Delta: 6 

 

 

I gruppintervjuerna deltog 23 personer vilka inte var identiska med de som svarat på 

enkäten. Några hade fyllt i enkäten medan andra inte hade svarat på enkäten innan 

intervjutillfället. De intervjuade var de pedagoger som för tillfället var på plats och som 

kunde lösgöra sig från verksamheten. Grupperna bestod av pedagoger jag redan var 

bekant med eftersom nyanställda kollegor fick stanna kvar på avdelningen. Detta 

bestämde pedagoger och förskolechefer tillsammans på basis av att tillfället sågs som en 

uppföljning av projektet och därför lämpade sig tillfället för de som varit med. Eftersom 

gruppintervjerna i viss mån påminde om de handledningar som hade gjorts under 

projekttiden fanns en etablerad tillit och trygghet i grupperna. Detta var en förutsättning för 

de öppna samtal som uppstod i gruppintervjuerna. Bryman (2011) säger att förståelsen och 

tolkningen av deltagarnas utsagor underlättas när forskaren har tidigare erfarenheten av 

miljön som forskningen behandlar. I detta fall var det fördelaktigt då jag tidigare agerat 

handledare åt pedagogerna under projektet och kunde referera till deras livsvärld. 

 

3.4. Datainsamling och databearbetning 

För att öka transparensen och reliabiliteten på studien kommer nu datainsamling, 

databearbetning och analysprocessen att förklaras så noggrant som möjligt. I syfte att 

samla grunddata/dokumentation om förskolornas pedagogiska dokumentationspraktik 
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skapades en online-enkät på survio.com. En digital enkät valdes av logistiska skäl. 

Eftersom urvalet redan var bekant och jag visste att de flesta kunde nås via e-mail var 

det praktiskt att använda en digital enkät. Både distribueringen och insamlingen av 

enkäten underlättades och tid sparades. 

Frågorna baserade sig på empiri från projektet (ss. praktik, teknik, läroplan, kunskap, 

stressupplevelse, motivation) och tidigare forskning om etiska aspekter och barns 

delaktighet i dokumentationsprocessen (Lindgren & Sparrman, 2003; Holmberg, 2015; 

Folkman, 2017; Lindroth, 2018). Avsikten med enkäten var att få en inblick i 

pedagogernas uppfattning av pedagogisk dokumentation i nuläget samt hur de 

organiserat för praktiken.  

Enkäten testades av tre förskollärare som inte var knutna till studien för att syna dess 

funktionalitet och för att få feedback på frågeformuleringarnas tydlighet och relevans för 

yrkesgruppen. Hagevi och Viscovi (2016) förespråkar att man gör en pilotundersökning 

för att prova enkäten på utomstående innan den distribueras. Detta görs för att få in 

värdefulla synpunkter på enkätformuläret. I detta fall gjordes små justeringar innan 

enkäten skickades  ut med e-post till förskolecheferna på de fyra daghemmen som sände 

den vidare till personalen. Varje förskola fick identiska enkäter som markerades för att 

kunna tolkas var förskola för sig. En enkel sammanställning av enkäten ingick i online-

servicen där svaren på varje fråga illustrerades i skal- eller stapelformat.  

För att räkna fram medeltal för hela gruppen pedagoger från alla förskolor har de 

enskilda förskolornas värden på unipolär skala först adderats för att sedan divideras 

med antal förskolor (ex. upplevd stress). På frågor som studerar frekvens av en specifik 

praktik har antalet indikationer per item på en ordinalskala adderats för att sedan föras 

över till en sammantagen ordinalskala (ex. frågar pedagogerna om barnen vill bli 

dokumenterade). Några frågor var ställda så att pedagogerna skulle preferensordna 

svaren. På dessa frågor som redovisats i vikt har förskolornas värden för varje item 

adderats för att få fram det sammantagna värdet (ex. olika fördelar med pedagogisk 

dokumentation).  Enkätsvaren för varje förskola tolkades och utgjorde sedan underlag 

för de efterföljande gruppintervjuerna.  
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Gruppintervjuerna ägde rum på respektive förskola med de pedagoger som kunde 

avvaras från verksamheten. Intervjuerna varade mellan 60–75 minuter och leddes av 

forskaren. Pedagogerna ombads att fritt berätta hur utvecklingen av pedagogisk 

dokumentation skett för dem individuellt och för deras avdelning och förskola. Svaren 

på enkätfrågorna gicks igenom i fri följd och pedagogerna kommenterade och 

reflekterade över förskolans resultat. Enkätresultaten lästes av direkt från nätet på 

datorn.  

Kvalitativ  innehållsanalys gjordes för att fånga de kvalitativa aspekterna i 

forskningsfrågorna. Enligt Mayring (2000) är kvalitativ innehållsanalys en empirisk, 

metodologisk, kontrollerad analys av texter i den kontext i vilken de kommunicerats. 

När man utvecklar kategorier inom ramverket för kvalitativ innehållsanalys, säger 

Mayring (2000), att det är viktigt att hålla tolkningen så nära data som möjligt.   

Kategorier utvecklades induktivt genom att jag först reflekterade över pedagogernas 

svar i enkäten och i intervjuerna. Jag lyssnade till inspelningarna flera gånger och vid 

varje avlyssning gjordes anteckningar då kärnord, fraser och uttryck skrevs ner.  Rådata 

inordnades under skrivprocessen i två beskrivningskategorier som motsvarade 

frågornas innebörd. De två beskrivningskategorier är: 1) Vanor och beteende: vad 

pedagogerna gör, och 2) åsikter och värderingar: pedagogernas uppfattningar om själva 

praktiken. Den första beskrivningskategorin svarar på den första forskningsfrågan: Hur 

har pedagogerna som deltog i projektet “En bättre miljö – ett bättre dagis” 

implementerat pedagogisk dokumentation i praktiken? och kan matchas med de 

frågeställningar i enkäten som finns i frågekategorin “vanor och beteenden”, medan den 

andra beskrivningskategorin ger svar på den andra forskningsfrågan: Vilka möjligheter 

och utmaningar ser pedagogerna med pedagogisk dokumentation? och besvaras av 

frågor i kategorin “åsikter och värderingar”.  

Datat sorterades vidare och kodades i analytiska enheter eller units (OECD, 2002). 

Enkäten och intervjuerna kodades i två omgångar. I den första omgången kodades alla  

positiva utsagor om pedagogisk dokumentation och inordnades till kategorin 

möjligheter. I den andra omgången sorterades negativa  utsagor i en motsvarande 

kategori för utmaningar. I nästa analysfas jämfördes utsagorna med litteraturen och jag 
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kunde se att temana var återkommande också där. Från dessa teman definierades och 

utvecklades subkategorier. Dessa åskådliggörs i tabell 3. 

 

 

Tabell 3.  Kategorisering av utsagor. 

 

 

 

I resultat- och analysdelen har citat från intervjuerna på ett så identiskt vis som möjligt 

angivits. För ökad läsbarhet har små språkliga justeringar gjorts. Tolkningarna av 

utsagorna har gjorts i hermeneutisk anda. 

De tolkningar av data som  framställs i analysen ska inte ses som generella i någon 

bemärkelse. Tolkningarna är gjorda av utsagor ur den lokala förskolekontexen och det 

är till den lokala kontexten som uppfattningarna om pedagogisk dokumentation kan 

knytas. Jag gör inga anspråk på att ge en allsidig bild av implementeringen av 

pedagogisk dokumentation i alla finländska förskolor.  
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3.5. Etiska ställningstaganden 

Ambitionen har varit att följa god forskningssed och därför har eftersträvats att ge 

deltagarna full anonymitet och respekt för integritet (Vetenskapsrådet, 2017). I e-

postkommunikation med förskolecheferna såväl som i enkäten uttrycktes att det var 

frivilligt att delta och att svaren inte gick att spåra.  

Före gruppintervjuerna fick deltagarna ge sitt medgivande till ljudinspelningen och de 

blev också informerade om att det inspelade materialet enbart skulle användas i 

forskningssyfte och förvaras oåtkomligt för obehöriga tills forskningen var klar då 

materialet förstörs. I de skriftliga framställningen av studien är förskolorna benämnda 

med alias enligt den ordning som fastställdes i rapporten av projektet. 

Pedagogerna var alla bekanta från projektet. Rollen som forskare skiljde sig i detta fall 

något från rollen som jag hade i projektet då tyngdpunkten låg på projektledning och 

handledning. Ambitionen inför intervjuerna var att skapa en tillåtande miljö och i rollen 

som forskare lyssna in och fånga de utsagor som pedagogerna uttryckte om de 

erfarenheter de hade.    
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4. Resultat och analys 

Studien hade som syfte att följa de kunskaper som genererades under projektet i de 

lärande gemenskaperna och få en inblick i hur de finländska pedagogerna har 

implementerat praktiken av pedagogisk dokumentation i förskoleverksamheten. 

Forskningsfrågorna hur pedagogisk dokumentation som praktik implementerats i 

verksamheterna och vilka möjligheter och utmaningar pedagogerna ser med pedagogisk 

dokumentation fick både kvantitativa och kvalitativa svar via enkäten och i 

gruppintervjuerna. Resultatet visar att pedagogisk dokumentation hade grundlagts i 

verksamheterna och pedagogerna använde sig av praktiken. 

 

4.1. Deltagar- och svarsfrekvens 

Enkäten besvarades av 22 av de 48  pedagogerna. En bidragande orsak till det 

begränsade antalet svar hade att göra med online-enkätens limiterade användbarhet på 

olika elektroniska apparater. Dessutom var flertalet ordinarie personal sjuka under 

tiden som data samlades in. 

Sammanlagt 23 pedagoger och två förskolechefer deltog i gruppintervjerna:  

● I förskolan Alfa (A) besvarades enkäten av fem personer. Intervjun gjordes med 

inalles fyra pedagoger.  

● I förskolan Beta (β) kunde fem fullständiga enkäter erhållas och åtta pedagoger 

deltog i intervjun uppdelat på två grupper. Förskolechefen var närvarande vid 

båda tillfällena.  

● Förskolan Gamma (Γ) producerade sex besvarade enkäter och gruppintervjun 

gjordes vid ett tillfälle med fem pedagoger närvarande.  

● Från förskolan Delta (Δ) samlades sex enkäter in och i den efterföljande intervjun 

deltog sex pedagoger och förskolechefen. 
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4.2. Resultatredovisning och analys 

I resultatredovisningen kommer jag att följa Hagevi och Viscovis (2016) 

rekommendation att frigöra svaren från enkätens upplägg och struktur. Resultaten från 

både enkäten och gruppintervjuerna kommer att presenteras och analyseras 

tillsammans. Pedagogernas svar och data som genererades i datainsamlingen redogörs i 

ett sammanflätat flöde. Svaren på hur implementeringen av pedagogisk dokumentation 

har gjorts och pedagogernas uppfattningar av sagda praktik skapar en gemensam bild av 

forskningsobjektet.  

I stycken där citat från gruppintervjuerna används indikeras personerna med nummer 

och symbol för den förskola hen arbetar i, t.ex. P2 Δ  står för pedagog 2 från förskolan 

Delta. Forskaren benämns ‘moderator’. När begreppet pedagoger används avses hela 

samplet svarande och intervjuade pedagoger om inte särskild avgränsning anges. 

 

4.2.1. Svar på första forskningsfrågan: Vanor och beteenden 

Resultatet visar att pedagogisk dokumentation hade grundlagts i verksamheterna och 

pedagogerna använde sig av praktiken. Enkätsvaren visade att tio pedagoger, dvs. mer 

än hälften av de enkätsvarande,  utförde pedagogisk dokumentation 1-2 gånger i veckan, 

sju personer uppgav att de dokumenterade 3-4 gånger i veckan och tre gjorde 

pedagogisk dokumentation mer än fem gånger i veckan. Två pedagoger uppgav att de 

inte dokumenterar varje vecka (se figur 2). När detta följdes upp i intervjerna framkom 

att pedagogerna som indikerat att de dokumenterar noll gånger i veckan nog 

dokumenterar men mera sällan än varje vecka. Medelvärdet på antal 

dokumentationstillfällen per vecka var jämn över grupperna så slutsatsen är att 

pedagogisk dokumentation sker regelbundet i de undersökta förskolorna.  

Den teknik som pedagogerna använde mest för dokumentering var fotografering som 

följdes av anteckningar, videoinspelningar och minst gjordes ljudinspelningar. 

Holmberg (2015) påpekar att ny teknologi kräver kunskap i användandet. Under 

intervjuerna framkom att pedagogerna nu kände sig säkrare på tekniken än under 

projekttiden då mycket tid och energi gick åt till inlärning av teknikhantering. I en 
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förskola hade man vid tiden för gruppintervjun fortfarande inte fått pekplattor och 

pedagogerna uttryckte frustration över de begränsade möjligheter de hade att 

dokumentera på ett varierat sätt. Deras ambition att dokumentera dämpades av att de 

praktiska förutsättningarna var limiterade. 

 

 

Figur 2. Genomsnitt antal dokumentationstillfällen per vecka alla förskolor sammantaget. 

 

I tidigare forskning (Emmoth, 2014; Lindgren Eneflo, 2014) har lyfts fram pedagogers 

osäkerhet om hur och vad som ska dokumenteras. Detta dilemma var mindre 

framträdande i den undersökta gruppen. En pedagog uttryckte att tröskeln till att 

använda pedagogisk dokumentation “filats ned”. Någon fokuserade mest på enskilda 

barns lärande och utveckling och för andra handlade dokumentationen mera om 

verksamheten i stort och barngruppens aktiviteter. Någon gjorde personliga veckobrev 

med dokumentation över enskilda barn. Vissa pedagoger talade mest om 

portfoliodokumentation och andra om att dokumentera barns lek och görande.  På en 

avdelning hade man haft stor hjälp att skapa förutsättningar för lärande för enskilda 

barn med vissa utmaningar genom att observera och göra anteckningar om utlösande 

faktorer för beteenden å ena sidan, och å andra sidan göra dokumentationer om 

situationer och förutsättningar som möjliggjort barnets aktiva deltagande i 

verksamheten. Insikten att olika sorts dokumentation fungerar och att det finns frihet 

att välja att arbeta på sådant sätt som är bekvämt för individen hade i viss mån släppt på 
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krav och prestationsstress. Pedagogerna uttryckte att praktiken fungerade bäst när de 

var fria och flexibla i utövandet och fick dokumentera i stunden.  

När det gäller vem som var mest drivande, dvs. såg till att praktiken av pedagogisk 

dokumentation sker visade sig pedagogerna långt vara självdrivande. Pedagogerna 

uppgav att det till största delen är de själva som ser till att uppgiften utförs. I 

Johanssons studie (2011) var det vanligt att särskilt en pedagog var drivande i arbetet, 

vilket vissa grupper vittnade om. Men den kvantitativa datan visade att det var vanligast 

att pedagogerna tog eget ansvar. I viss grad uppgavs förskolechefen och medarbetarna 

också bidra till att driva arbetet med pedagogisk dokumentation. Följande citat 

beskriver pedagogernas självständighet: 

P1 Γ Om det skulle komma någon och säga åt oss att nu måste vi göra pedagogisk 

dokumentation så då… men vi vet ju att det är bra och gör det när vi har tid. 

 

P2 Γ Jo, och över huvud taget är vår verksamhet spontan... barnen är ju med och bestämmer 

 nu. Vi gör det när det passar in. 

 

Moderator Så ni känner att ni är fria.. ? 

 

P3 Γ Ja, för om man har det som ett måste på något vis blir det till en nackdel. 

 

En enkätfråga gällde huruvida pedagogerna använder läroplanen, eller Grunden för 

planen för småbarnspedagogik, tillsammans med pedagogisk dokumentation. Här 

svarade tolv av pedagogerna att de ofta gör det medan tre sa att de alltid knyter 

dokumentationen till läroplanen, fyra gjorde det ibland och lika många sa att de sällan 

gjorde det. Samtliga pedagoger kopplade alltså i någon mån ihop dokumentationen med 

läroplanen. 

P3 Δ Alltså nog är det så att när det dyker upp någonting ett, tu, tre och barnen visar intresse 

och ställer frågor så börjar vi göra det och utveckla det. Då blir det ofta efteråt att man 

strukturerat för ihop det [den pedagogiska dokumentationen] med läroplanen… och sen 

när man planerar själv så tänker man utifrån läroplanen. 
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Ytterligare menade flertalet pedagoger att det var deras uppgift att följa läroplanen och  

därför tog de utförandet av pedagogisk dokumentation på allvar. En pedagog från 

förskolan Delta uttryckte det såhär: “Ja, när det nu står i styrdokumenten så är det 

bara att göra. Inte har vi så mycket val.” Denna utsaga upprepades flertal gånger i 

grupperna och tolkningen kan göras att pedagogerna också utför pedagogisk 

dokumentation av plikt.  

Föräldrasamverkan som lyfts fram på senare tid adresserade förskolorna genom att till 

exempel visa rullande bildspel på pekplattan, göra inlägg på Instagram, och utveckla 

veckobreven. En förskolechef poängterade att dokumentationen inte i första hand görs 

för att imponera på föräldrarna utan barnens intressen kommer först. Pedagogisk 

dokumentation kan göra föräldrarna medvetna om vad som händer i förskolan och i och 

med det blir de delaktiga, är resonemanget. Genom att fokusera på föräldradelaktighet 

fick pedagogerna ytterligare ett mål med dokumenteringen. 

P1  Γ Vi tog ett beslut att synliggöra vår pedagogiska dokumentation för föräldrarna så att de 

 får en bra insikt i det vi gör...och att de ska ha ett underlag att diskutera med barnen 

 hemma. 

 

 P3  Γ Ja, man gör det ju för barnens minne...och för att se deras utveckling. 

 

 

Barns delaktighet undersöktes i en enkätfråga. På frågan om pedagogerna frågar barnen 

om de vill bli dokumenterade var det vanligast att man gjorde det ibland. Tolv 

pedagoger uppgav att de ibland frågar barnen innan de dokumenterar dem, fyra svarade 

sällan, en svarade aldrig och två uppgav att de alltid frågar barnen. Se figur 3.   
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Figur 3. Hur ofta  pedagogerna frågar barnen om de vill bli dokumenterade. 

 

Pedagogisk dokumentation sägs i huvudsak handla om verksamheten med barnen och 

när frågan om huruvida pedagogerna frågade om barnen ville bli dokumenterade och 

vara del av dokumentationen gav det upphov till diskussioner. Pedagogerna uttryckte ett 

pragmatiskt förhållningssätt till frågan om barnens rätt att neka att bli dokumenterade. 

 P1 Γ (Skrattar). Nä, jag går faktiskt inte omkring och frågar lilla tvååringen “hej ursäkta jag 

tänkte nu ta ett foto på dig när du ser så lycklig ut efter att du just grät”. Det viktigaste är 

 ju att man är med barnen. Inte går jag nu omkring… 

 

 P2 Γ Fotografering är inte en så stor sak för dem idag som det var förut. Nu fotas de hemma 

 och... fotas överallt… och de får genast titta… det är liksom naturligt. 

……………. 

 

P5 Δ  Vi har haft några situationer då när barnen har sagt nej när jag har frågat om jag får fota. 

 

P1 Δ Det är de yngre barnen väl? 

 

P2 Δ Och då kan det hända att barnen bara har övat sig att säga nej. 

 

Lindgren och Sparrmans (2003) forskning framhåller att pedagogisk dokumentation 

oftast utgår från ett vuxenperspektiv och med ovanstående citat i beaktande kan tolkas 

att den etiska dimensionen i dokumentationen inte problematiserats.  
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När det gällde pedagogernas uppfattning av att kunna hålla uppmärksamheten på alla 

barn samtidigt som de dokumenterade bara vissa barn visade det sig att de tyckte det 

var svårt. Pedagogernas skattade medelvärde låg på 4,5 på frågan om hur väl de tyckte 

att de kunde se alla barnen samtidigt som de gjorde en dokumentation.  Dilemmat med 

förskolans dubbla uppdrag att tillhandahålla både omsorg och pedagogiska verksamhet 

bekräftas i Folkmans (2017) forskning. Den relationella aspekten riskerar lida och 

omsorgen om barnen kan minska sett från barnens perspektiv. 

Ett sätt att kringgå den alienering som barnen som uppleva till följd av att pedagogerna 

“försvinner” i dokumentationssysslor är att barnen dokumenterar. En fråga i enkäten 

handlade om pedagogerna lät barnen själva göra dokumentationen. Tretton pedagoger 

valde svarsalternativet ibland på den frågan, fem svarade sällan, två sa aldrig och två 

uppgav att de ofta  låter barnen själva dokumentera istället för att pedagogerna gör det. 

Här gav pedagogerna exempel på barns dokumentation som handlade om att 

fotografera sin väg till förskolan, fotografera detaljer i lärmiljön som intresserade 

barnen osv. Barns teckningar var också en vanlig dokumentationsmetod. 

 

 

4.2.2. Svar på andra forskningsfrågan: Åsikter och värderingar  

När det gäller att få syn på de mer subjektiva aspekterna av implementeringen av 

pedagogisk dokumentation fanns några frågor inkluderade i enkäten som kunde bidra 

med svar på det. Den inledande frågan adresserade huruvida pedagogerna kände sig 

säkra på arbetet med pedagogisk dokumentation. Enkätresultatet visade att 

pedagogerna tyckte att de var rätt säkra (M=7 på skala 1–10). Pedagogerna uppgav 

också att de hade fått tillräckligt med information och kunskap om pedagogisk 

dokumentation (M=7.5). Resultatet kan jämföras med Rintakorpis studie (2016) där  

40% av respondenterna svarade att de hade svårigheter att lära sig att dokumentera. Det 

förefaller som de studerade pedagogerna hade utvecklat sin kunskap och färdighet i 

något större grad. 
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I gruppintervjuerna framkom att pedagogerna medvetet arbetar på att få mera rutin på 

praktiken. De gav sig själva tid att växa in i arbetssättet och få pedagogisk 

dokumentation att bli en naturlig del i vardagen. Det uttrycktes på följande sätt: 

P4 Δ Det går framåt sakta men säkert men inte är det rutin ännu så att det går av sig själv. Det 

enda som är rutin är att skriva i häftet varje dag om vad barnen har gjort och rapportera 

till föräldrarna.  

 

P1 Δ Nog håller vi på att få in det mer i verksamheten. Sakta men säkert går vi nog ditåt. 

  

 P3 Δ Kanske att man först kommer underfund med… hur arbetar vi förrän man sen sätter 

mera 

tid… så att man får en bra grund att stå på...sen kan man alltid utveckla det. 

 

Vidare talade pedagogerna i grupperna om att få tid till praktiken av pedagogisk 

dokumentation och alla dess delar; att göra dokumentation, bearbeta den och reflektera 

över den. Ingen särskild tid hade organiserats för arbetet med pedagogisk 

dokumentation förutom i en förskola där särskild tid för reflektion över 

dokumentationen planerats in. Pedagogerna i förskolan Delta hade fått tio minuters 

reflektionstid i veckan, i de övriga förskolorna fanns ingen särskild reflektionstid för 

pedagogisk dokumentation.  

I intervjuerna gav pedagogerna i tre av förskolorna bilden av att tiden inte räcker till. 

Vardagen i förskolan är full av aktiviteter och händelser och det är en utmaning att 

hinna dokumentera utan att det avbryter eller stör den naturliga rytmen.  

P5 Δ Ibland är det svårt att få den där tiden att funka… 

 

P4 Δ Ja, så är det till exempel i en barngrupp att om du har en [pedagog] i ena rummet och en i 

det andra… så är det ganska lugnt, de leker och du tänker att nu ska jag hämta paddan så 

hinner du bara gå två steg så händer nånting.. och så tappar du tanken du hade bakom 

det hela. Jag blir åtminstone väldigt “råddig” av att att bli avbruten hela tiden. Jag tappar 

tråden -- och inspirationen också. Det är som P5 säger att det är svårt att få den där tiden. 
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I den fjärde förskolan, Gamma, var diskursen fokuserad på positiva aspekter och 

möjligheter och pedagogerna tyckte att dokumentationen inte var något större problem. 

Det var något de gjort också tidigare. De sa: 

 

P1  Γ  Man gör det mellan varven… och man får inte vara så kritisk. Så fort man börjar tveka 

så... Man måste bara få dit det.  

 

I denna förskola fanns det en lång historia av kompetensutveckling för personalen och 

pedagogerna uttryckte större säkerhet och bekvämlighet med praktiken. Bland andra 

menar Holmberg (2015) att pedagogisk dokumentation är tidskrävande och kräver 

kunskap i användandet. Fortbildning spelar en avgörande roll för hur pedagogerna kan 

tillämpa praktiken. I två av förskolorna hade pedagogerna fått fortbildning efter 

projektet men mest talade de om den kunskapsutveckling som skedde i de lärande 

gemenskaperna. I gruppintervjuerna berättade pedagogerna om hur de utvecklar 

kunskapen och praktiken av pedagogisk dokumentation genom att lära av varandra.   

P4 Δ Det hjälper att höra och se vad andra har gjort så får man nya idéer och kanske kan tänka 

från nåt nytt håll… att jo, det där kan man göra och det där kan man göra… Jag har i alla 

fall haft jättenytta av det jag har lärt av alla andra. 

 

Moderator Precis. 

 

 P4 Δ För det är nog viktigt att man berättar och kommunicerar… att då lär jag mig mycket just 

 det där att hur… då hör jag att på det sättet och på det sättet… 

 

Moderator Då är det det kollegiala utbytet som igen spelar in? 

 

 P2 Δ Jåå, det är viktigt. 

 

P4 Δ Flera huvuden är alltid bättre än ett eller två.  

 

I gruppintervjuerna uttalades behovet av fortsatt utveckling av kollegialt lärande och 

synliggörandet av tyst kunskap.  Pedagogerna tyckte att de genom deltagande i projektet 

skapat större samarbete och öppnare kommunikation avdelningar och pedagoger 

emellan. För upprätthållande och vidareutveckling efterfrågade pedagogerna mera 
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mötestid för kollegiala samtal med fokus på gemensam reflektion. I Larsdotter Bodins 

(2017) forskningsresultat framkom att förskollärare professionella förmågor och praktik 

kunde utvecklas dels genom individuell reflektion, men framför allt genom kollegiala 

samtal och reflektioner. Pedagogernas önskemål ligger således i linje med modern 

forskning. 

På frågan om hur mycket stress pedagogerna upplever av att de förväntas dokumentera 

framkom i enkäten att de kan uppleva det stressande (M=5,2).  Dock varierade 

utsagorna om pedagogernas uppfattning av stress och den tid som praktiken av 

pedagogisk dokumentation tar i anspråk i de olika förskolorna. De uppfattade praktiken 

av pedagogisk dokumentation som både mer och mindre stressig. På förskolan Beta var 

man mest stressad, följd av Förskolan Gamma och Delta. Minst stress uppgav 

pedagogerna på förskolan Alfa att de upplevde (se figur 4). Det är intressant att notera 

att förskolan Gamma som i intervjun inte uttryckte att de hade tidsbrist, eller att 

pedagogisk dokumentation är tidskrävande, ändå hade näst högsta värdet på upplevd 

stress. 

 

 

 

Figur 4. Pedagogernas upplevda stress av dokumentionsuppdraget. 

 

Trots att enkätsvaren avslöjade att det fanns en viss spänning i förhållandet till 

pedagogisk dokumentation så framträdde i vissa gruppintervjuer en jordnära hållning 
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gentemot dokumentationsuppgiften. Det fanns en konsensus om att var och en gjorde 

vad hen kunde och att man inte skulle “ta stress” av det.  

Pedagogisk dokumentation har i sig ingen egennytta utan fyller sin uppgift i relation till 

någon eller något. Vanligast var att man gjorde pedagogisk dokumentation för att följa 

barnets lärande och utveckling och för att samverka med föräldrarna.  

 P5  Γ Man vill utveckla barnen...om man ser att de inte kan nånting... eller vill lära sig nåt så tar 

du reda på vad de kan. Man sätter dem ner - alla kan rita - och så...Det börjar ju där… de 

ska ju lära sig nånting. När du vet vad de är intresserade av är det lättare att jobba för sen 

är de ivriga. 

 

 P 4 Γ Jag tänker att pedagogisk dokumentation är ett sätt att skapa mening… ett sätt att få en 

 splittrad tillvaro [i förskolan] att bli en helhet. 

………………………………. 

 

 P2  Γ Framsteg och sånt är ju trevligt för dem [föräldrarna] att få se. Sen vet de ju ingenting om 

 det som sker på dagis så allt vad de får till sig ger dem en mer verklighetstrogen bild. 

 

Pedagogerna talade om barns lärande som fått större utrymme i den nya läroplanen. 

Det gamla sättet att dokumentera aktiviteter som till exempel “Skogsutflykt” eller 

“Luciafirande” får nu stå till sidan för en dokumentation som aspirerar till att synliggöra 

barnens lärande. Genom detta dokumentationsfokus får pedagogerna också en 

validering av den pedagogiska aspekten  i deras arbete.  

Fskchef β Förut så talade man bara om vården, på den lilla sidan speciellt talade man om 

det här med grundvården och famnen - famn och trygghet det var liksom det som 

var viktigt. 

 

 P1 β  Om man nu tänker på det här med tryggheten och famnen så där händer ju nog 

hemskt mycket… man pratar... “nu tar vi på sockorna ”... man räknar… det är bra 

att vi vet att vi inte bara gör grundvård. 

 

Fskchef β Och liksom sätta ord på det man gör… att veta vad man gör. 

  

P2 β  Det är ju sånt där lärande… 
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Fskchef β Det tror jag är bra att man som personal vet om. 

 

P1 β  Jo, att på det sättet värderas själva arbetet.  

 

I de två sista citatsekvenserna framträder en uppfattning om att den pedagogiska 

dokumentationen kan fungera som professionsvalidering och verka stärkande för 

pedagogernas professionalism när de kan synliggöra det pedagogiska i vad som till synes 

verkar vara vardagsrutiner. Både pedagogerna själva och aktörer utanför förskolans 

verksamhet, som till exempel föräldrarna, kan få en bättre uppfattning om vad 

pedagogerna gör och kan. Det framfördes att föräldrarna inte alltid är så informerade 

om pedagogiken i förskolan. En grundidé med pedagogiska dokumentationen är att den 

kan överbrygga det gap som finns och möjliggöra ett närmare samarbete mellan 

hemmen och förskolorna. Pedagogerna menade att föräldrarna inte alltid uppskattade 

eller förstod värdet av pedagogisk dokumentation. 

P1 Δ Vi har ett sånt där träd utanför vårt rum med olika lärområden och teman som vi har 

haft.. ‘delta’ och ‘påverka’… och så kvistar med vad vi har gjort inom det… Vi har nog 

skickat bilder till föräldrarna och få dem att titta på dem och diskutera med barnen... “vad 

 gjorde du här?”, och “vad lärde du dig?” ...men det är nog ingen som tittar på det där 

 trädet.  

 

    Moderator  Så det är svårt att få dem att förstå vad det här ska vara nyttigt för? 

 

P4 Δ Jo, föräldrarna vill att deras barn ska ha det bra på dagis men de vill inte engagera sig i så 

mycket annat. 

 

Löfgren (2015) säger att det krävs reflektionstid för pedagogerna för att de ska kunna 

bearbeta den pedagogisk dokumentationen så att den kan delas på ett meningsfullt sätt 

med föräldrarna. I det ovanstående citatet synliggörs att det inte har fungerat. 

Ytterligare kan avläsas i citatet något som kan tolkas som en diskrepans i förståelsen av 

förskolans uppdrag mellan föräldrarna och förskolan. Föräldrarna lever kvar i 

uppfattningen om förskolans roll som en omsorgsplats för barnen medan föräldrarna 

arbetar eller studerar. Förskolan har i sin utveckling införlivats i utbildningssektorn och 

konceptet om det livslånga lärandet. Syftet för förskolan har omskapats och innehåller 
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mer än omsorg, och pedagogerna upplever att de får ett svagt stöd av föräldrarna i det 

pedagogiska strävandet.  

Nackdelar med pedagogisk dokumentation undersöktes i enkäten och pedagogernas 

svar visade att den nackdel som ansågs vara störst var att det tar tid från barnen. Något 

mindre ansågs det vara en nackdel att pedagogisk dokumentation tar tid att bearbeta 

och att det binder upp personalen, samt att pedagogerna ständigt har dåligt samvete för 

att de inte hinner göra den. Se figur 5. I  förskolan Beta där pedagogerna mest uppgav 

sig ha dåligt samvete var pedagogerna också mest stressade av dokumentations- 

uppdraget, samtidigt som förskolechefen dessutom var den mest drivande enligt 

enkäten. Detta tolkas som att det finns ett samband mellan dessa tre faktorer. 

I vissa grupper uttryckte pedagogerna att det var tufft att hinna med att dokumentera 

och bearbeta dokumentationerna. Liksom Holmberg (2015) och Elfström (2013) 

konstaterat hade pedagogerna också uppmärksammat dilemmat kring att tillvarata och 

hinna bearbeta all dokumentation. De berättade om pekplattor och digitala kameror 

vars minnen var fulla. 

 

 

 

Figur 5: Nackdelarna med praktiken av pedagogisk dokumentation. 

 

Men pedagogerna såg också fördelar med praktiken av pedagogisk dokumentation. Här 

visade enkätresultatet att pedagogerna  skattade högst att de genom att göra pedagogisk 



38 

dokumentation får information som de kan använda för att utveckla verksamheten. En 

stor fördel ansågs det också vara att barnen kan se sitt eget lärande med hjälp av 

pedagogisk dokumentation. Att man följer läroplanen genom att arbeta med pedagogisk 

dokumentation och att också föräldrarna kan få ta del av verksamheten i förskolan 

genom den pedagogiska dokumentationen sågs i litet mindre mån vara fördelar. I 

figuren 6 nedan visualiseras förhållandet i storlek mellan de olika fördelarna. 

 

 

 

Figur 6. Fördelarna med praktiken av pedagogisk dokumentation. 

 

En aspekt av vem pedagogisk dokumentation gagnar framkom i sista enkätfrågan där 

pedagogerna ombads rangordna i vilken grad de anser olika aktörer påverkas av 

pedagogisk dokumentation. Resultatet visade att det var främst pedagogerna och 

verksamheten som man ansåg praktiken påverkade. I något mindre grad ansågs att 

barnen och föräldrarna påverkades.  Se figur 7. 
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Figur 7.  Pedagogernas skattning av den pedagogiska dokumentationens påverkan på olika aktörer. 

 

4.3.  Resultatsammanfattning 

Sammanfattningen lyder att pedagogerna i samtliga studerade förskolor hade utvecklat 

praktiken av pedagogisk dokumentation i sina lärande gemenskaper och praktiken 

utfördes i genomsnitt någon gång varje vecka.  Mest användes fotografering som 

dokumentationsmetod. Ibland togs barnens delaktighet i dokumentationsprocessen i 

beaktande, och pedagogerna knöt i viss mån den pedagogiska dokumentationen till 

läroplanen. Pedagogerna sade att de hade fått tillräckligt med information och kunskap 

så att de kände sig ganska säkra på praktiken. Detta utgör svaret på den första 

forskningsfrågan. 

Den andra forskningsfrågan besvaras i enkäten och utsagor gjorda i intervjuerna.  

Stressnivån gällande praktiken var medelhög, pedagogerna hade svårt att 

uppmärksamma alla barn när de dokumenterade. De såg som största fördel med 

pedagogisk dokumentation att verksamheten kan utvecklas och största nackdelen är att 

det tar tid från barnen. Möjligheterna pedagogerna såg med pedagogisk dokumentation 

är att det kan öka föräldrasamverkan och barns delaktighet samt leda till validering av 

professionen.  Att få tid till att göra, bearbeta och reflektera över dokumentationen sågs 

som en stor utmaning. I mindre grad utgjorde tekniken och teknologin en utmaning för 

pedagogerna.   
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5. Diskussion 

Diskussionskapitlet är indelat i metoddiskussion och resultatdiskussion. I metoddelen 

granskas studiens utförande och dessutom behandlas enkätens design och funktion och 

studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet synas. I resultatdiskussionen berörs 

syfte och frågeställningar samt diskuteras resultaten för praktikutvecklingen, samt de 

möjligheter och utmaningar som identifierades. 

 

 5.1. Metoddiskussion 

Studien designades som flermetodsforskning. För att få kvantitativ data gjordes först en 

enkätundersökning (se bilaga 1) med frågor som berörde pedagogernas utövande av 

praktiken och uppfattningar de hade om pedagogisk dokumentation som praktik. 

Enkätsvaren avlästes och användes som underlag i intervjuerna. Genom den inledande 

enkätundersökningen gavs möjlighet att få en uppfattning om den situation som var 

utgångspunkt för de frågor som behandlades i gruppintervjuerna.  

Att kombinera intervju med andra metoder, kvalitativa eller kvantitativa, kan stärka 

forskningen, säger Dahlin-Ivanoff (2011). Till intervjuns svagheter hör att det enbart ger 

svar som är bundna till tid, plats och kontext. För att få ett material som säger mer bör 

intervjun kompletteras med annan metod (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). Därför 

sågs gruppintervjuer i kombination med enkätundersökning lämplig.  Processen av den 

öppna riktade intervjun innebar att kunskapsfälten pedagoger och forskare fick 

möjlighet att mötas och var för sig utvecklade sin kunskap. En strukturerad intervju 

hade möjligtvis inte genererat lika nyanserade beskrivningar av olika kvalitativa 

aspekter av pedagogernas livsvärld (Olsson & Sörensen, 2007). Gruppintervjuerna hade 

dock sina utmaningar med både teknik och hörbarhet. En öppen enkät eller enskilda 

intervjuer hade möjligtvis kunnat generera klarare svar och också kunnat säkerställa att 

allas utsagor uppfattades. 

Enkäten producerades med en onlinetjänst och testades på funktionalitet och 

frågerelevans. Efter vissa justeringar sändes den ut till förskolecheferna som sände den 

vidare till sin personal. Om alla ordinarie pedagoger mottog enkäten kan inte verifieras. 
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22 av de 48 pedagoger som fanns anställda på de fyra förskolorna svarade på enkäten. 

Bortfall är vanligt vad gäller digitala enkäter och beskrivs också i litteraturen (Lefever, 

Dal & Matthíasdóttir, 2007; Särndal & Lundström, 2015). Denna studie är således inte 

ett undantag utan följer den allmänna trend som Hagevi och Viscovi  (2016, s. 196-197) 

beskriver där andelen personer som svarar på enkäter har minskat över tid.  

En anledning till att fler enkäter inte kunde genereras berodde på att flertalet pedagoger 

hade misslyckats med att svara på enkäten på grund av tekniska problem. Detta är ett av 

den digitala enkätundersökningenmetodens dilemman då forskaren inte på förhand kan 

förutse de begränsningar som finns på mottagarens sida vad gäller hårdvarans ålder, 

skick och prestanda, samt mottagarens digitala kompetens (Hagevi & Viscovi, 2016). 

Trots att enkäten testades kunde inte vissa felkällor undgås. 

Enkäten fungerade som underlag i gruppintervjuerna och när frågorna togs upp var det 

med förbehåll för att resultatet i snitt representerade enbart halva personalstyrkan. 

Likaledes har vid tolkningen av enkätsvaren i resultatkapitlet hållits en kritisk distans 

till siffrornas generaliserbarhet på hela gruppen pedagoger. Genom att frågorna ställdes 

i förväg i enkäten fick pedagogerna chans att göra egna reflektioner innan de utvecklade 

dem i gruppintervjun. En svaghet i gruppintervjun var dock att deltagarna inte alltid var 

identiska med de som svarat på enkäten. Om enkätresultaten var förvånande eller 

verkade orimliga gav det emellertid  upphov till diskussion om förhållandena. 

Gemensamt för kvalitativa insamlingsmetoder är att de är mycket tidskrävande och 

denna studie utgjorde inget undantag. Diskursen i intervjuerna måste transkriberas 

vilket innebar att delar skrevs ner ordagrant och ljudinspelningarna bearbetades så att 

en meningskoncentrering kunde uttolkas. Tolkningen är knuten till forskarens 

förförståelse och som projektledare till projektet som studien följer upp hade jag 

tidigare kännedom om de studerade förskolorna, vilket underlättade 

tolkningsprocessen. Dessutom fick jag genom den inledande enkätundersökningen 

möjlighet att analysera den situation som var utgångspunkten för gruppintervjuerna. 

Detta utesluter dock inte risken för feltolkningar som kan förekomma vid intervjuer 

(Olsson & Sörensen, 2007). 
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Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Validering av den kvalitativa aspekten av studien härleds till forskarens förmåga att 

kommunicera hur forskningsprocessen påverkar kunskapens giltighet (Olsson & 

Sörensen, 2007). Den kommunikativa validiteten har befästs genom forskarens  

förförståelse, datainsamling i två steg, urval och beskrivning av analysprocessen.  

Validitet är i enkätsammanhang ett nyckelbegrepp, säger  Hagevi och Viscovi (2016). 

Frågornas validitet avser det fenomen eller den egenskap som undersöks. Under 

utformandet av enkäten, och i testningen av den, analyserades om svarsalternativen var 

giltiga i förhållande till undersökningens kunskapsintresse. Självskattande frågor får 

emellertid anses ha svagare validitet då dessa inte i sig mäter den egentliga aktionen 

utan enbart svarspersonens uppgift om densamma. Genom att enkätsvaren sedan 

användes som intervjuunderlag kunde jag få mer information. 

Reliabiliteten i intervjuerna gällande den tekniska utrustningen kunde ha varit bättre. 

Nu spelades intervjuerna in via datorn och eftersom pedagogerna satt spridda i rummet 

kunde allas röster inte alltid tas upp på ett tillfredsställande sätt. De som satt närmare 

datorn hördes bättre än de som satt längre bort vilket innebar att  utsagor från de som 

satt nära kunde avläsas utan problem medan personer på längre avstånd från 

inspelningskällan stundom var svårare att höra. Detta har i viss mån påverkat resultaten 

då det är möjligt att jag gått miste om någon viktig utsaga.  Ibland talade deltagarna 

dessutom i mun på varandra vilket ytterligare försvårade tolkning av vissa avsnitt.  

Genom att urvalet bestod av samtliga projektdeltagare hade studien en god 

generaliserbarhet. 

  

5.2. Resultatdiskussion 

Denna studie har följt upp implementeringen av pedagogisk dokumentation i 

förskolorna i ljuset av teorin om Communities of Practice  (Wenger, 1998). Med teorin 

kan vara svårt att med 100% säkerhet länka aktiviteter i lärande gemenskaper till ett 

särskilt resultat (Wenger-Trayner & Wenger-Trayner, 2015, s. 6). Men baserat på det 
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kvantitativa och kvalitativa data som genererades kunde ses hur pedagogerna i de 

lärande gemenskaperna utvecklat sin praktik. 

Lärande gemenskaper uppfattades finnas i alla de studerade förskolorna. I de lärande 

gemenskaperna hade pedagogerna implementerat, och fortsatt att utveckla, praktiken. I 

och med att pedagogisk dokumentation inkluderats i läroplanen hade pedagogerna en 

gemensam drivfaktor att lära sig praktiken. Pedagogerna beskrev att de tog del av 

varandras erfarenheter och att de därigenom utvecklade säkerhet i praktiken. Genom 

den interaktion som de hade med varandra fick pedagogerna syn på egen kunskap och 

eventuella kunskapsluckor. Det fanns en varierande grad av “community” eller 

gemenskap i förskolorna vilket troligen påverkade implementeringen av pedagogisk 

dokumentation. 

Studien visade att pedagogerna på samtliga förskolor sade att de i varierande grad 

arbetar med pedagogisk dokumentation. I den grupp som indikerade att de inte 

dokumenterar varje vecka uppfattades en lägre grad av engagemang i den lärande 

gemenskapen. Det är genom aktiv och dynamisk meningsförhandling som praktiken 

utvecklas över tid av de som engagerar sig i den. (Wenger, 2010) Hos vissa pedagoger 

finns dock fortfarande motstånd till förändring av praktiken. Det som är nytt kan 

framkalla känslor av otillräcklighet och osäkerhet. 

En lärande gemenskap möjliggör för praktiker att ta gemensamt ansvar för den kunskap 

de behöver. (Wenger-Trayner & Wenger-Trayner, 2015, s. 4) För detta krävs 

engagemang och motivation. De pedagoger som hade mindre engagemang befann sig i 

periferin av den lärande gemenskapen. Detta syntes till exempel i den mindre grad de 

dokumenterade då dessa pedagoger inte deltog aktivt i den lärande gemenskapen och 

därför heller inte utvecklade sin kunskap.  

Alla pedagoger som svarade på enkäten eller som deltog i gruppdiskussionen uppgav 

dock att de hade sådan kunskap att de kunde arbeta med pedagogisk dokumentation. 

Vissa sa att de hade fått en tillräcklig grund i projektet och andra hade också fått 

påbyggnadsutbildning i någon form. Detta resultat sammanfaller inte med Rintakorpis 

(2016) som fann att nästan hälften av de pedagoger hon undersökte upplevde att de 

hade för lite kunskap om pedagogisk dokumentation. Projektet hade således bidragit 
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med kunskapsutveckling i de lärande gemenskaperna. Flertalet pedagoger talade under 

gruppintervjun till exempel om hur blottandet av tyst kunskap hade hjälpt dem att lära 

sig något av en kollega.  

I denna studie ansågs pedagogisk dokumentation mest påverka verksamheten och 

pedagogerna. Detta kan sättas i jämförelse med andra studier (Elfström Pettersson, 

2017; Löfdahl & Pérez Prieto, 2009) som visar att dokumentationens fokus riktas 

mindre mot enskilda barn och mera mot förskolans verksamhet och pedagogernas 

aktivitet. Således blir dokumentationen en form av övervakning av förskollärarna och 

verksamheten och inte i lika stor grad en uppföljning av barns utveckling och lärande, 

vilket uppfattas vara den dominerande diskursen. 

 

5.2.1. Möjligheter med pedagogisk dokumentation 

Pedagogisk dokumentation verkade inte lätt att lära sig och kunde förstås och användas 

på olika sätt. För att lära sig den nya praktiken krävdes motiv och förutom pliktkänsla 

att följa läroplanen talade pedagogerna också om hur pedagogisk dokumentation kan 

synliggöra yrkeskunnandet. Professionsvalidering var således ett tema som framträdde 

i diskussionerna om nyttan med att lära sig pedagogisk dokumentation. Wenger säger 

(1998, s. 215) :  

“Because learning transforms who we are and what we can do, it is an experience of identity. It is 

not just an accumulation of skills and information, but a process of becoming – to become a 

certain person or, conversely, to avoid becoming a certain person.”  

Lärande gemenskaper kan vara en viktig del i omformandet av yrkesidentiteten. 

(Wenger, 1991) Att veta och kunna mer, sa pedagogerna, ledde till en större självkänsla i 

yrket.  Enligt Wenger är det just deltagandet i sociala sammanhang och i kulturella 

praktiker som blir material utifrån vilket vi skapar de vi är, förstår vad vi vet och får 

mening med det vi gör (Wenger, 1991, p. 2).  

Pedagogisk dokumentation är ingen enkel metod. Elfström (2013) säger att det handlar 

om ett förhållningssätt och arbetssätt som också innefattar komplexa filosofiska och 
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teoretiska perspektiv på demokrati och medborgarskap samt på kunskap, lärande och 

subjektskapande. I studien sa pedagogerna att de lärde sig praktiken av varandra och att  

den tysta kunskapen som kollegorna delade med sig av utgjorde en kunskapskälla. I 

syfte att förstå synliggörandet av tyst kunskap kunde teorin om Communities of Practice 

appliceras. (Wenger-Trayner & Wenger-Trayner, 2015, s. 4) Pedagogerna blottade tysta 

aspekter av kunskap i sina lärande gemenskaper. Larsdotter Bodin (2017, s. 32) nämner 

Dreyfus och Dreyfus som beskriver yrkeskunnandets utveckling från lärling till mästare. 

De utgår ifrån att lärlingen behöver arbeta nära och tillsammans med en mer kunnig 

person för att på så vis utvecklas till att bli mer erfaren och kompetent. Detta skedde i de 

lärande gemenskaperna i förskolorna. Pedagogerna berättade hur kollegor som var 

skickligare dokumentatörer direkt och indirekt bidrog till att deras eget yrkeskunnande 

utvecklades. Ofta var det en yngre teknikkunnig kollega som hade mästarrollen och som 

genom direkt instruktion eller praktiskt föredöme bidrog till kunskapsutvecklingen. Det 

handlade således mestadels om praktisk kunskapsöverföring. Emedan pedagogisk 

dokumentation inte enbart är en praktisk syssla utan också innefattar den komplexitet 

som Elfström talar om känns det angeläget att elevera och fördjupa pedagogernas 

kunskap. Även här antas en rikedom av klokhet finnas som tyst kunskap hos 

pedagogerna. En utmaning är synliggöra även den. 

Styrdokumenten framhåller att verksamheten ska innefatta barns delaktighet och barns 

perspektiv. I studien framkom att pedagogerna talar om barns delaktighet och att de strävade 

till att ta barns delaktighet i beaktande när de planerade verksamheten och i viss mån även 

när de dokumenterade. Likväl tolkades i gruppintervjuerna en relativt oreflekterad hållning 

och delaktighet likställdes med medbestämmande. De vuxna gjorde huvudsakligen 

dokumentationerna och barnen var bara ibland eller sällan delaktiga i den. Detta är förenligt 

med Knaufs (2017) tyska studie liksom Rintakorpis fynd (2016) av finska förskolepedagogers 

praktik. I Rintakorpis studie använde pedagogerna dokumentationen mestadels som 

anteckningar, bevis eller illustrationer för händelser istället för dokumentation som kan skapa 

reflektiv och demokratisk pedagogik tillsammans med barnen, som Dahlberg et al. (2007, s. 

144) förespråkar. Den sociala konstruktion som Dahlberg et al. (2006) säger att pedagogisk 
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dokumentation är när barnen är deltagande med-konstruktörer försvåras eller omitetgörs 

således. Så även om pedagogerna såg barns delaktighet som en möjlighet med pedagogisk 

dokumentation är min tolkning den att temat snarare utgör en utmaning för pedagogerna.  

Ytterligare andra har problematiserat och diskuterat om pedagogisk dokumentation 

verkligen verkar för ett demokratiskt förhållningssätt eller om den hjälper till att 

bibehålla barns underordnade position (Vallberg Roth & Månsson, 2011). Inom detta 

område finns ännu mycket att studera och problematisera. Hur ska pedagogerna tolka 

styrdokumenten utifrån denna aspekt? Och hur kan de medvetandegöra sin egen 

värdegrund och förhållningssätt i förhållande till barns delaktighet? 

Samtliga förskolor i studien lyfte fram sitt arbete med möjligheten att nyttja den 

pedagogiska dokumentationen i syfte förbättra föräldrasamverkan. Pedagogerna talade 

om hur pedagogisk dokumentation kan upplysa och informera föräldrarna om 

verksamheten. I likhet med Larsdotter Bodins (2017) studie beskrev pedagogerna att de 

upplevde att föräldrar har en tilltro och tillit till pedagogernas yrkeskunnande. 

Föräldrarna upplevdes positiva till verksamheten men sades sällan visa något större 

intresse för det pedagogiska arbetet. Det bör därför undersökas vidare hur pedagogisk 

dokumentation kan bidra till förbättrad föräldrasamverkan, och hur pedagogisk 

dokumentation påverkar föräldrarna och deras syn på förskolans verksamhet.  

 

5.2.2. Utmaningar med pedagogisk dokumentation 

I studien framkom att pedagogerna upplever tidsbrist för dokumentation och reflektion. 

Tidsbrist för dokumentation, bearbetning och reflektion angavs av alla utom en förskola 

vara en utmaning för att realisera praktiken av pedagogisk dokumentation. Enbart en 

förskola talade inte om tidsbrist och sa sig ha integrerat arbetssättet i sin verksamhet. 

Holmberg (2015) beskriver att arbetet med pedagogisk dokumentation kan upplevas 

frustrerande då det är tidskrävande. Det är intressant att den nya läroplanen inte 

föranlett en större diskussion om hur implementeringen av pedagogisk dokumentation 

ska ske i praktiken och var tiden för praktiken ska tas. Det kommer oaktat att öka 
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arbetsbördan för personalen, åtminstone under en inlärningsperiod.  Elfström (2013) 

säger att det tar lång tid att lära sig arbeta med pedagogisk dokumentation vilket 

indikerar att utvecklingen är långsiktig. Frågan om stress blir särskilt intressant i denna 

kontext då yrkesgruppen redan är utsatt (Sjödin, 2012). Nu uppgav pedagogerna ett 

medelhögt stressvärde vilket förväntas sjunka i takt med att pedagogerna blir mer 

dokumentationsvana. Organisationsfaktorer torde också ha en påverkan på stressnivån 

och ju mer tid som organiseras för praktiken desto mindre stressande förväntas 

pedagogerna uppleva praktiken av pedagogisk dokumentation. 

Reflektion är en bärande del i pedagogisk dokumentation och i de studerade förskolorna 

var reflektionstiden knapp och inte organiserad för förutom tio minuter per vecka i en 

förskola. Larsdotter Bodin (2017) säger att reflektionen är väsentlig för att göra den 

beprövade erfarenheten till en trovärdig kunskapskälla för yrkesutövaren. Av den 

anledningen när jag en förhoppning om att man inom den finländska 

småbarnspedagogiken kommer att finna vägar att organisera för reflektionstid. Det är 

då lärande gemenskaper får tid tillsammans som det kollegiala lärandet sker och 

kunskaperna utvecklas. 

En kommentar från en av pedagogerna om att inte vilja bryta “bubblan” man är i med 

barnen för att ta sig tid att dokumentera lyfter fram dilemmat med att pedagogisk 

dokumentation tar bort tid från det interpersonella samspelet. Rintakorpi och Reunamo 

(2016) fann i sin studie att en ökad mängd pedagogisk dokumentation leder till mindre 

tid med enskilda barn och Folkman (2017) fann att det begränsar närhet som både 

vuxna och barn efterfrågar. För den relationellt inriktade pedagogen kan det således 

kännas utmanande att prioritera dokumentationen. 

Pedagogerna i studien visade sig vara självmotiverade och drev oftast själva arbetet med 

pedagogisk dokumentation, trots den ringa tid som organiserats för dokumentering och 

reflektion. Rintakorpi (2016) uppmanar det pedagogiska ledarskapet att ta ansvar för 

förståelsen av förskolans mål och metoder för lärande, och menar att mera tid behövs 

för reflektion och kollegialt lärande. Jag instämmer i Rintakorpis mening att 

pedagogerna behöver tid att diskutera och planera verksamheten, fördjupa sin förståelse 

av barndomen, omsorg, mål, metoder och de  olika pedagogiska rollerna i förskolan, och 



49 

var föräldrarna kommer in. Detta åstadkoms dessvärre inte av sig självt utan 

förskollärare, barnskötare, förskolechefer och huvudmän måste se vikten av 

verksamhetsbaserade pedagogiska diskussioner och organisera för det i praktiken. 

 

5.2.3. Avslutande reflektion 

Syftet med studie var att undersöka hur de pedagoger som deltog i projektet “En bättre 

miljö - ett bättre dagis” har utvecklat praktiken av pedagogisk dokumentation – hur 

själva görandet; att synliggöra någonting – har grundlagts.  Teorin om Communities of 

Practice utgjorde den lins genom vilken resultaten kunde tolkas och förstås. 

Pedagogerna som deltog i projektet sågs som medlemmar i de lärande gemenskaper 

som fanns i varje förskola och pedagogisk dokumentation var den praktik som de 

lärande gemenskaperna utvecklade. 

Det är min slutsats att de fyra projekt-förskolorna har kommit en bit på vägen i 

formandet av en solid pedagogisk dokumentationspraktik. Själva görandet av 

pedagogisk dokumentation hade utvecklats i förskolorna men ännu finns utmaningar 

med praktiken. Arbetssättet är mångfacetterat och både läroplanen och fenomenet 

pedagogisk dokumentation omfattar många tolkningar. Fortsatt forskning inom 

området pedagogisk dokumentation känns angelägen, liksom vidare uppföljning av 

pedagogerna i de lärande gemenskaper som här studerats. Här kunde till exempel 

aktionsforskning vara en väg att fortsatt följa pedagogerna och stödja utvecklingen av 

pedagogisk dokumentation. Denna studie har bidragit med begränsad information till 

den utvecklingsprocess som pågår då pedagogisk dokumentation ska införlivas inte bara 

i de studerade förskolorna utan i samtliga förskolor i Finland. De ovan nämnda 

aspekterna kring barns demokratiska rättigheter och tillika den pedagogiska 

dokumentationens organisation, utformning, roll och plats i finländsk 

småbarnspedagogik bör fortsatt studeras och problematiseras.  
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Bilaga 1 

 

Enkät: Pedagogisk dokumentation inom småbarnspedagogiken 

Hej! Tack för att du vill vara med och svara på denna enkät. Svaren kommer att användas som delar av 

data till min magisteruppsats som jag arbetar på vid Umeå universitet. Uppsatsen kommer att behandla 

hur pedagoger upplever pedagogisk dokumentation på de fyra daghem som var med i projektet "En bättre 

miljö - ett bättre dagis". Dina svar är helt konfidentiella och jag har ingen möjlighet att veta vem som 

skickat in enkäten. 

Du har möjlighet att ta del av den färdiga uppsatsen f.o.m. sommaren 2018 då den kommer att läggas upp 

på nätsidan www.DIVA-portal.org. 

Jag uppskattar din frivilliga medverkan som möjliggör min forskning! 

Tack! Lena Nyholm :) 

1. Jag känner mig säker på hur jag kan arbeta med pedagogisk dokumentation. 1 stjärna = 

Instämmer inte alls, 10 stjärnor = instämmer helt och hållet 

2. Jag har fått tillräcklig utbildning i pedagogisk dokumentation så att jag känner mig 

bekväm. Ange antal stjärnor i förhållande till hur sant påståendet är. 1 stjärna = Instämmer inte alls, 10 

stjärnor = instämmer helt och hållet 

3. Jag upplever när jag dokumenterar att jag samtidigt kan fokusera på alla närvarande 

barn, även de barn som mitt dokumentationsfokus inte är riktat mot. 1 stjärna = Instämmer 

inte alls, 10 stjärnor = instämmer helt och hållet 

4. Ange med antalet stjärnor hur mycket stress du upplever av att du förväntas 

dokumentera.1 stjärna = ingen stress, 10 stjärnor = väldigt mycket stress 

5. Uppskatta hur många dokumentationstillfällen du tar initiativ till varje vecka. 

a) 0 ▢  b) 1-2 ▢   c) 3-4 ▢  d) 5 eller fler ▢ 

6. Vilket dokumentationsverktyg föredrar du? 

a) Video ▢ b) Foto ▢ c) Ljudupptagning ▢ d) Papper och penna ▢ 

7. Den som är drivande och ser till att vi arbetar med pedagogisk dokumentation är... 

a) Föreståndaren ▢  b) jag själv ▢ c) mina arbetskamrater ▢  d) Annan ▢ ……………. 

8. Fördelar med att göra pedagogisk dokumentation är att... 

Rangordna svaren. 

...barnen får syn på sitt eget lärande. 

...föräldrarna kan få ta del av det som sker i verksamheten. 

...vi följer Grunden för planen för småbarnspedagogik. 

...personalen får information som hjälper dem att utveckla verksamheten. 

...Annan... 

9. Nackdelar med att göra pedagogisk dokumentation är att... 

Rangordna svaren. 

...det tar tid från barnen. 
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...det tar tid att bearbeta och det binder upp personalen. 

...jag har ständigt dåligt samvete för att jag inte hinner göra den. 

...det blir en bedömning av barnen. 

...det stöter på etiska problem. 

…Annan... 

10. Innan jag gör en dokumentation frågar jag barnen om de vill bli dokumenterade. 

a) Aldrig ▢ b) Sällan ▢  c) Ibland ▢ d) Ofta ▢ e) Alltid ▢ 

11. Istället för att jag gör dokumentationen låter jag barnen själva dokumentera. Rita, filma, 

fotografera, osv. 

a) Aldrig ▢ b) Sällan ▢ c) Ibland ▢ d) Ofta ▢ e) Alltid ▢ 

12. Jag använder Grunden för planen för småbarnspedagogik tillsammans med pedagogisk 

dokumentation. Dvs. jag knyter dokumentationen jag gör till sådant som står i styrdokumentet. 

a) Aldrig ▢ b) Sällan ▢ c) Ibland ▢ d) Ofta ▢ e) Alltid ▢ 

13. Gör pedagogisk dokumentation någon skillnad för ...? Markera i vilken omfattning du anser 

att pedagogisk dokumentation påverkar de olika kategorierna. 

Stor  Måttlig  Liten  Ingen 

...barn 

...pedagoger 

...verksamheten 

...föräldrar 

14. Hur länge har du arbetat inom småbarnspedagogiken? 

a) 0-5 år  ▢ 

b) 6-14 år  ▢ 

c) Över 15 år ▢ 

 

STORT tack för din medverkan!!  

 

 


