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Abstract 

The purpose of this study is to contribute with knowledge about preschool 

teachers' conceptions about educational documentation and how it reflects in 

the actual documentation work at the preschools. The study took its inspiration 

from a phenomenographic method approach and the theoretical framework of 

the study is development pedagogical perspective and post-constructionist per-

spective. We have used a qualitative method in the form of semi-structured 

interviews in which eight preschool teachers participated.  

The first research question of the study is answered by the didactic questions 

what, how and why. The result shows that the aim of the documentation is 

primarily to promote children's learning and development. The result suggests 

that there are difficulties in describing the content of the educational documen-

tation. It becomes prominent in the result that learning objects are used to vis-

ualize children's learning processes, which is documented and then used as a 

basis for further reflections in the work team. The results also show that the 

purpose of the documentation has changed the focus from being photo album 

pictures to share with the children´s custodians, to having photos visualizing 

what the children actually do. The dilemma and opportunities are a result that 

shows how and if children are given influence in the documentation. Tools are 

important resources for the children to be able to document on their own initi-

ative from the children's perspective.  

The study's conclusion is that educational documentation is complex and that 

preschool teachers use varied methods of documentation. The factors that af-

fect children's influence and participation in the documentation turn out to be 

laws, tools and lack of time. The result shows that despite the desire to gain 

access to the children's perspectives in the documentation, it is based on the 

adults' perspective. 
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Sammanfattning  

 

I föreliggande studie är syftet att bidra med kunskap om förskollärares före-

ställningar om arbetet med pedagogisk dokumentation och hur det speglar sig 

i arbetet med dokumentationen på förskolan. Studien är inspirerad av en feno-

menografisk metodansats och studiens teoretiska ramverk är utvecklingspeda-

gogiskt perspektiv och postkonstruktionistiskt perspektiv. Vi har använt oss av 

en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer där åtta förskollärare 

deltagit.  

Studiens första forskningsfråga besvaras genom de didaktiska frågorna vad, 

hur och varför. Resultatet visar att dokumentationen främst syftar till att främja 

barns lärande och utveckling. I studien framgår att det finns svårigheter med 

att beskriva den pedagogiska dokumentationens innebörd. Det blir framträ-

dande i resultatet att lärandeobjekt används för att synliggöra barns lärande-

processer vilket dokumenteras för att sedan användas som underlag för vidare 

reflektioner i arbetslaget. Resultatet pekar på att syftet med dokumentationen 

har ändrat fokus från att vara fotoalbumsbilder för att visa upp för vårdnadsha-

vare till att foton ska spegla det som barnen faktiskt gör.  Dilemman och möj-

ligheter är ett resultat som beskriver hur och om barn ges inflytande i doku-

mentationen. Verktyg framträder som viktiga resurser för att barnen på eget 

initiativ ska kunna dokumentera utifrån barnens perspektiv.  

Studiens slutsats är att pedagogisk dokumentation är komplext och att förskol-

lärarna använder sig av varierade metoder för att dokumentera. De faktorer 

som påverkar barns inflytande och delaktighet i dokumentationen framträder 

sig vara lagar, verktyg och tidsbrist. Resultatet visar att trots önskan om att få 

ta del av barnens perspektiv i dokumentationen blir det utifrån de vuxnas per-

spektiv. 

  

 

Nyckelord 

Barns inflytande, dokumentation, fenomenografi, förskollärare, pedagogisk 

dokumentation. 
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1 INLEDNING  

Vi lever just nu i ett vad många kallar dokumentations-samhälle. Vi blir alltmer 

vana att både dokumentera och att bli dokumenterade. Många barn växer idag 

upp med god tillgång till digitala verktyg som de enkelt kan fota och filma 

händelser i vardagen med. Dokumentationen i förskolan är en del av en naturlig 

utveckling som barnen måste inordnas i (Svenning, 2011). Därav har förskolan 

en viktig uppgift i att stärka barnens förmåga att värna om sin integritet samt 

göra barnen delaktiga i vad som dokumenteras om dem. Enligt läroplanen 

(Skolverket, 2018) kan förskolan ses som en mötesplats för lärande och demo-

krati. En demokratisk förskola innebär delaktighet, att pedagoger lyssnar och 

respekterar barnens tankar samt ger barn förutsättningar att lyssna och bli lyss-

nade på. Vi anser att pedagogisk dokumentation är av stor vikt för förskollära-

res professionsutveckling, då förskollärarna utifrån läroplanens uppdrag ska 

utvärdera och utveckla utbildningen (Skolverket, 2018).   

Dokumentation är en stor del av arbetet i förskolan, så även barns inflytande. 

Läroplanen för förskolan betonar bland annat vikten av att barn ska få möjlig-

het att föra fram sina åsikter, att barns reflektioner ska tas tillvara på i utbild-

ningen samt att all utvärdering i förskolan ska utgå från ett tydligt barnperspek-

tiv (Skolverket, 2018). 1 januari 2020 trädde FN:s barnkonvention till svensk 

lag (Unicef, 2019). Detta innebär ett avtal som slår fast att barn är individer 

med rättighet att uttrycka sin mening och mötas med respekt för den. Hänsyn 

ska tas till barnens åsikter och för förskolan innebär detta bland annat barns 

rätt till inflytande i utbildningen.  

Under vår utbildning till förskollärare har vi på våra verksamhetsförlagda ut-

bildningar fått uppfattningen av att en stor del av pedagogerna i förskolan upp-

lever en osäkerhet gällande dokumentationsarbetet.  Många pedagoger har un-

der dessa VFU perioder uttryckt en önskan om att lära sig mer om hur doku-

mentationen kan bli pedagogisk i förskolan. Dokumentation har även lyfts i 

flera kurser under utbildningen, och utifrån litteratur av Lenz Taguchi (2012) 

och Pramling Samuelsson (2016) har vi fått uppfattningen av att dokumentat-

ionen ska användas för att det pedagogiska arbetet med och om barnen ska 

utvecklas. Det har utifrån detta växt en nyfikenhet hos oss kring vad pedago-

gisk dokumentation innebär och hur vi kan arbeta med detta när vi är färdigut-

bildade förskollärare. Vi är också nyfikna på hur barnen ges möjlighet till del-

aktighet och inflytande i förskolorna. Med denna studie riktas fokus främst mot 

förskollärarnas föreställningar om arbete med pedagogisk dokumentationen 

och vilka metoder förskollärare använder sig av för att ge barnen inflytande i 

dokumentationen. 
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1.1 Bakgrund 

Redan på 1930-talet fanns ett stort intresse av att observera och dokumentera 

barnens lek, lärande och utveckling (Skolverket, 2012). På den tiden syftade 

dokumentation och observation av barn som en bedömning för att se hur långt 

barnen kommit i sin utveckling. Pedagogens roll under barnobservationerna 

skulle vara osynlig och ej märkbar i situationen. De flesta svenska förskolor i 

dagsläget arbetar med pedagogisk dokumentation, ett dokumentationsarbete 

som ska göras tillsammans med barnen (Skolverket, 2012). Dokumentationen 

är i dag ett prioriterat område inom förskolan vilket syns genom att det satsas 

på resurser för att göra det möjligt för förskolan att kunna arbeta med den pe-

dagogiska dokumentationen (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2016). Sats-

ningen består av kompetensutveckling och teknisk utrustning som exempelvis 

datorer, kamera och skrivare som ska underlätta arbetet.   

1.1.1 Förskolans läroplan   

Flertalet mål och riktlinjer i förskolans läroplan syftar till dokumentationsar-

betet på förskolan. Bland annat kan vi läsa att arbetslaget systematiskt och kon-

tinuerligt ska dokumentera, följa upp, utvärdera och analysera resultaten i ut-

bildningen (Skolverket, 2018). Det skrivs även många punkter i läroplanen 

som fokuserar på just dokumentationsarbetet i förskolan. Det betonas att doku-

mentationen ska utveckla förskolans kvalitet samt utveckla utbildningen, få 

syn på hur förskolan integrerar läroplanssmålen i utbildningen, för att barns 

lärande och utveckling ska följas upp och barns möjligheter till omsorg (Skol-

verket, 2018). 

Förskolan vilar på en demokratisk grund (Skolverket, 2018). Barns inflytande 

i utbildningen är centralt utifrån flertalet läroplansmål.  Redan på första sidan 

står det skrivet i förskolans läroplan att utbildningen ska genomföras i demo-

kratiska former. Barnen på förskolan ska ha rätt till delaktighet och inflytande 

och få kännedom om sina rättigheter. Förskollärare ska ansvara för att tillämpa 

ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar (Skolverket, 2018).  

I läroplanen för förskolan betonas även uppdrag som kan kopplas till barns 

möjlighet till inflytande och delaktighet i dokumentationsarbetet. Det står skri-

vet att förskollärare ska ansvara för att följa upp och utvärdera hur barnen har 

möjlighet till inflytande över utbildningen samt hur utbildningen tar tillvara 

barnens behov, intressen, uppfattningar och åsikter (Skolverket, 2018). För-

skolan har som ansvar att barnen ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att 

utforska, kommunicera och reflektera även att barnen lär sig genom att iaktta, 

samtala och reflektera (Skolverket, 2018,). Det centrala visar sig vara barnens 

möjlighet till att samtala om och reflektera kring sitt utforskande vilket även är 

tydligt kopplat till vad pedagogisk dokumentation handlar om. Barn ska alltså 
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vara delaktiga i utvärderingen och deras röster ska lyftas fram (Skolverket, 

2018). 

1.2 Begreppsdefinition 

För att ge en bakgrund till studien redogör vi här för innehåll av begreppen 

dokumentation, barns delaktighet och inflytande, pedagogisk dokumentation 

samt utveckling och lärande. I studien kommer även begrepp som pedagog 

samt förskollärare användas i olika sammanhang. Ordet pedagog syftar till så 

väl förskollärare som barnskötare inom förskolan medan förskollärare be-

nämns när vi enbart syftar till utbildade förskollärare. Vi vill även förtydliga 

att i den nya läroplanen för förskolan används begreppet utbildning som tidi-

gare oftast benämndes som verksamhet (Skolverket, 2018). I vår studie använ-

der vi ibland därför begreppet utbildning i syfte till förskolans verksamhet. Be-

greppet verksamhet används i vissa fall, även när vi refererar till litteratur och 

forskning som använder sig av det begreppet. 

1.2.1 Dokumentationen i förskolan 

Dokumentation handlar om att synliggöra händelser och olika sidor av männi-

skor skriver Svenning (2011). Dokumentation är ett material som används i 

olika syften i verksamheten (Holmberg, 2015). Den dokumentation som tidi-

gare gjorts kan återanvändas till något nytt eller så förblir det endast ett sparat 

dokument. Dokumentation kan både vara digital och analog. Den kan dels an-

vändas som underlag för förskollärarnas och arbetslagens reflektion kring de 

enskilda barnen och verksamheten men även för att synliggöra verksamheten 

och lärprocesser för barn och vårdnadshavare. Dokumentation kan även an-

vändas som en beskrivning och berättelse, en biografi och en identitetsskap-

ande handling (Vallberg Roth, 2010). Genom dokumentation kan barnen få 

minnas, återbesöka, känna igen och reflektera kring sina egna lärprocesser vil-

ket kan betraktas som barnens livsberättelser på förskolan (Dahlberg och Åsén, 

2011).  

1.2.2 Barns delaktighet och inflytande  

Johannesen och Sandvik (2009) lyfter att delaktighet och inflytande i försko-

lans verksamhet innebär att alla barn har lika mycket rätt att bli hörda. Demo-

krati är ett ord som många gånger knyter ihop begreppen delaktighet och in-

flytande. Det innebär att barn får vara med och fatta beslut och bestämma. Det 

handlar även om att visa respekt till varandra som grupp och därmed lyssna på 

varandra samt att inkludera samtliga oavsett åsikter och inställningar (Johan-

nesen & Sandvik, 2009). Barnens intressen ska vara centrala inom förskolans 

utbildning. Pedagoger ska vara lyhörda och flexibla för barnens önskemål och 
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utforma utbildningen efter dessa. När barnens idéer och nyfikenhet tas tillvara 

på och möjliggörs, så innehar barnen inflytande. 

1.2.3 Pedagogisk dokumentation 

Enligt den pedagogiska filosofin Reggio Emilia menar Dahlberg och Åsén 

(2011) att det krävs reflektion och bearbetning för att pedagogisk praktik ska 

kunna utvecklas. Begreppet pedagogisk dokumentation innebär ett arbetssätt 

för att kontinuerligt och systematiskt kunna dokumentera, följa upp och analy-

sera barns utveckling och lärande (Skolverket, 2012). Detta för att det ska vara 

möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utveck-

las och lära enligt läroplanens mål och intentioner (Skolverket, 2018). Pedago-

gisk dokumentation kan ses som ett arbetsverktyg som bygger på ett gemen-

samt reflektionsarbete och används för att granska den egna verksamheten. 

Men för att kunna granska verksamheten krävs det att dokumentationen blir en 

naturlig och integrerad del av det dagliga pedagogiska arbetet och inte något 

som ligger vid sidan av (Skolverket, 2012). Pedagogisk dokumentation syftar 

till att synliggöra barnen och verksamheten, men även som redskap att utvär-

dera miljöns betydelse för bland annat barnens lärande (Skolverket, 2008). Det 

som skiljer dokumentation mot pedagogisk dokumentation i förskolan är 

främst diskussionerna och reflektionerna tillsammans med barn såväl som kol-

legor som är centralt för den pedagogiska dokumentationen. 

1.2.4 Barns lärande och utveckling  

Förskollärare har det yttersta ansvaret för att barn lär sig och utvecklas på för-

skolan. För att förskollärare ska få syn på barns lärandeprocesser krävs det att 

vara förstående, kunna utmana samt stötta barnen i undervisningen (Dover-

borg, Pramling & Pramling Samuelsson, 2013). Vilken syn man har på lärande 

och kunskap får konsekvenser för det praktiska arbetet. Med det menas vilka 

förutsättningar som skapas för lärande genom medvetna handlingar vilket in-

kluderar pedagogernas delaktighet, lärande samt utforskande. Förskolan är 

målorienterad och syftar till att bidra med kunskap och lärande inom flertalet 

områden likväl ämnesrelaterat som normer och värden (Sheridan & Pramling 

Samuelsson, 2016). Dokumentationen blir då ett viktigt redskap för att synlig-

göra barns lärprocesser och genom att dokumentera barns utforskande samt 

kunskapade får vi syn på barns förmågor och låter deras röster höras. (Dahlberg 

& Åsén, 2011). 
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1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om förskollärares föreställ-

ningar om pedagogisk dokumentation och hur det speglar sig i arbetet med 

dokumentationen på förskolan. 

 

1.4 Frågeställningar  

• Vilka variationer framträder i förskollärarnas föreställningar om doku-

mentationsarbetet rörande barns lärande och utveckling i förskolan?  

• Vilka variationer framträder i förskollärarnas uppfattningar om barns 

inflytande och delaktighet i den pedagogiska dokumentationen? 

• Vilka möjligheter och dilemman blir framträdande gällande barns in-

flytande i dokumentationen? 
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2 LITTERATUR OCH TIDIGARE FORSKNING 

I följande kapitel presenterar vi ett urval av litteratur och forskning kring feno-

menen dokumentation, pedagogisk dokumentation samt inflytande i förskolan. 

Utifrån forskningen har vi kategoriserat texterna under rubrikerna dokument-

ationsarbetet i förskolan och barns inflytande i dokumentationen. Vi har valt 

ut relevanta delar av texterna baserade på vårt syfte och frågeställning. Sökor-

den för att avgränsa relevant forskning på är: dokumentation förskolan, infly-

tande förskola samt pedagogisk dokumentation. Vi har konstaterat att det finns 

mycket forskning om pedagogisk dokumentation i förskolan och träffarna på 

sökmotorer har varit stora. Sökmotorer där vi sökt forskning på är Goog-

leScholar, Diva, samt Eric. Några av de mest framträdande svenska forskare 

inom dokumentation samt pedagogisk dokumentation som vi har uppfattat ge-

nom sökningarna är Gunilla Dahlberg, Ingela Elfström, Hillevi Lenz Taguchi, 

Ingrid Pramling Samuelsson samt Lise-Lotte Bjervås.  

2.1 Dokumentationsarbetet i förskolan 

Inom förskolans verksamhet dokumenteras det regelbundet och det har blivit 

mer vanligt att dokumentera barn som grund för någon form av bedömning 

(Wehner-Godée, 2011). Vilket Skolverket (2008) lyfter som en felaktig be-

dömning. Skolverkets utvärdering (2008) beskriver istället en ökad medveten-

het om att det är verksamheten som ska bedömas och inte det enskilda barnet.  

Bjervås (2011) har gjort en diskursanalys där hon beskriver att pedagoger på 

förskolan allt mer använder sig av pedagogisk dokumentation. Det utförs vi-

deofilmning, foton samt anteckningar för att fånga vad som händer på försko-

lan och använder sedan detta för pedagogisk praxis. Detta menar hon ofta görs 

vid utvalda stunder på förskolan. Det framgår i studiens resultat att de delta-

gande pedagogerna pratar om barnen som kompetenta. Det samtalas om peda-

gogisk dokumentation som ett verktyg för att hjälpa barnen att använda sina 

kompetenser som de redan har men även som verktyg för att utveckla kompe-

tensen.  

Enligt Skolverket (2008) kan förskollärare ha svårt att skilja på strävansmål 

och uppnåendemål. En konsekvens skulle då kunna bli att dokumentationen 

används för att kontrollera och bedöma att barnen når upp till läroplanens mål. 

För att kunna avgöra om barnen uppnått de olika målen sker då en bedömning 

av det enskilda barnet. Detta belyser problem med en variation av uppfatt-

ningar som finns om dokumentationens syfte. Pedagogernas syn på doku-

mentationen i förskolan växlar beroende på vad de ska använda den till. Det 

kan bland annat vara föräldramöte, utvecklingssamtal eller att analysera barns 

utveckling och lärande (Skolverket, 2008).  
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Lindgren och Sparrman (2003) lyfter i sin artikel om de etiska aspekterna kring 

att dokumentera barn. Frågan de utgår ifrån är om alla barn verkligen vill bli 

dokumenterade. Den etiska aspekten som innefattar barn och barngrupp som 

centrala i arbetet bör alltid ske med lyhörda pedagoger som ser till barnens 

bästa. Lindgren och Sparrman (2003) argumenterar för hur barn som blir do-

kumenterade bör få samma skydd som deltagare i forskning. Barn ska därmed 

ges möjlighet att välja sitt deltagande i dokumentationen. I artikeln lyfter de 

att dokumentation framställs som positivt för utvecklingen av förskolans verk-

samhet men att det blir utifrån de vuxnas perspektiv. De betonar att det pratas 

om barnperspektiv och vikten av att barnens perspektiv ska tas tillvara på men 

att det fortfarande är vuxenperspektivet som dominerar ute på förskolor. Sven-

ning (2011) skriver att när pedagoger i förskolan ska dokumentera barns lä-

rande kan detta ske genom två perspektiv utifrån barnperspektiv eller utifrån 

den vuxnas perspektiv. Vilken barnsyn de vuxna på förskolan har spelar en 

viktig roll i hur de inkluderar barnen i dokumentationen. En förskola som 

präglas av personal som ser barn som kompetenta individer och i en nära re-

lation till vuxna kan förstås som viktiga resurser för förskolan (Dahlberg & 

Åsén, 2011).  

Lindgren och Sparrman (2003) lyfter i sin artikel om de etiska aspekterna kring 

att dokumentera barn. Frågan de utgår ifrån är om alla barn verkligen vill bli 

dokumenterade. Den etiska aspekten som innefattar barn och barngrupp som 

centrala i arbetet bör alltid ske med lyhörda pedagoger som ser till barnens 

bästa. Lindgren och Sparrman (2003) argumenterar för hur barn som blir do-

kumenterade bör få samma skydd som deltagare blir i forskning. Barn ska ges 

möjlighet att välja sitt deltagande i dokumentationen. I artikeln lyfter de att 

dokumentation framställs som positivt för utvecklingen av förskolans verk-

samhet men att det blir utifrån ett vuxenperspektiv. De betonar att det pratas 

om barnperspektiv och vikten av att barnens perspektiv ska tas tillvara på men 

att det fortfarande är vuxenperspektivet som dominerar ute på förskolor. Sven-

ning (2011) nämner också att när pedagoger i förskolan ska dokumentera barns 

lärande kan detta ske genom två perspektiv utifrån barnperspektiv eller utifrån 

den vuxnas perspektiv.  

Emilsson och Pramling Samuelsson (2012) har gjort en studie med syfte att 

undersöka dokumentationens fokus samt kommunikationen mellan lärare och 

barn i dessa situationer. Författarna lyfter resultatet av studien som visar att 

många pedagoger vill att barnen ska prestera något när de dokumenterar barns 

lärande, och därför ställs då frågor som leder mot just detta. Möjligen kan det 

ses som att pedagogerna guidar barnen med frågor mot det som förskolläraren 

vill att barnen ska visa och prestera. När barnen tappar fokus mot det som för-

skolläraren initierat och riktar sin uppmärksamhet mot någonting annat så fö-

rekommer det att förskollärare ignorerar detta. Det kan därför ses som att det 
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är pedagogernas perspektiv som är i förgrunden trots att intresset från pedago-

gernas sida kan vara just att upptäcka barnperspektivet. I artikeln framkommer 

det även att det knappt förekommer någon kommunikation mellan barn och 

förskollärare utan att pedagogerna mer intar rollen som iakttagare under tiden 

de dokumenterar.  

Om barnen ges förutsättningar att ställa frågor och som pedagog ha dessa i 

fokus för att göra barnens röst hörd, blir det enligt Åberg och Taguchi (2005) 

ett mer meningsfull lärande för barnen. Författarna menar att dokumentations-

arbetet blir ett viktigt redskap för att se, lyssna och förstå hur arbetet ständigt 

kan utvecklas på förskolan (Åberg & Taguchi, 2005). Det framkommer att pe-

dagogisk dokumentation uppfattas olika beroende på hur den används.  

Alnervik (2013) har skrivit en avhandling om pedagogisk dokumentation som 

ett förändringsverktyg i förskolan. Resultatet i hennes studie visar att pedago-

gisk dokumentation kan uppfattas ur olika synvinklar vilket därmed gör att pe-

dagogisk dokumentation beskrivs som ett komplext verktyg. Dahlberg, Moss 

och Pence (2001) beskriver pedagogisk dokumentation som ett förhållnings-

sätt. Vilket syftar till att inställningen till den pedagogiska dokumentationen är 

av vikt för hur arbetet genomförs. 

Pedagogisk dokumentation lyfts ofta utifrån möjligheter men det finns studier 

som visar att det innebär vissa dilemman. Ett resultat som visar sig i Elfströms 

(2013) studie är att pedagogisk dokumentation kan fungera som grund för 

verksamhetsutveckling och kontinuerlig uppföljning av den pedagogiska verk-

samheten, men den visar också att pedagogisk dokumentation är ett omfattande 

och krävande projekt. En risk med pedagogisk dokumentation är att en alltför 

frekvent dokumentation kan resultera i att dokumentationer endast samlas på 

hög, bristen på tid i verksamheten gör att viss dokumentation aldrig används 

för reflektion. Holmberg (2015) lyfter ett dilemma med att pedagogen kan ses 

som en medforskare och därmed är så engagerad i barnens upptäckande så hen 

glömmer både tid och rum samt att omsorgsbiten kan hamna i skymundan. 

Författaren menar dock att kontinuerlig fortbildning inom ämnet spelar roll för 

hur dokumentationen används i praktiken. 

2.2 Barns inflytande i dokumentationen 

Inflytande betyder enligt Svensk ordbok (2015) möjligheten att påverka. Att 

ge barnen inflytande i förskolan handlar om att barn tillsammans med andra 

barn och vuxna aktivt deltar i beslut som rör deras vardag på förskolan (Rege-

ringskansliet, 2015). Det innebär bland annat att barnen ska ges möjlighet att 

välja mellan olika aktiviteter och material, den pedagogiska miljöns utform-

ning, tillsammans diskutera regler för trivsel och samvaro, välja tema samt 

medverka i utformningen av temats innehåll. Vilket även inkluderar doku-

mentationen då det är en avgörande faktor för att barn ska kunna vara med att 
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påverka sin vardag på förskolan. Med hjälp av olika verktyg så som film, ljud 

och bild kan arbetet med att dokumentera på förskolan utföras enklare av pe-

dagoger (Vallberg Roth, 2010). Dessa verktyg kan ses som ett första steg till 

att fånga upp barnens aktiviteter och upptäckter.  

Att ge barnen inflytande handlar om att barnen ska kunna vara delaktiga i att 

påverka innehåll i verksamheten och i vilka uttrycksformer det kan ske, trots 

att det på förskolan finns mål att stäva mot som inte är förhandlingsbara. Ett 

sätt att ge barnen inflytande i dokumentationen på förskolan är om det visas 

exempelvis bilder på väggarna, den synliga dokumentationen, på vad barnen 

gjort så kan de barn som varit borta en dag få en inblick i vad som skett under 

tiden de varit borta (Bjervås, 2011). Barnen kan då utifrån den synliga doku-

mentationen få möjlighet att påverka om de vill göra liknande som de andra 

barnen gjort medan de varit borta. Vi tolkar det som att barnen också ges möj-

lighet att delge de andra barnen vad bilden visar och därmed ge en egen åter-

berättelse utifrån barnens perspektiv.  

Turnsek (2007) har studerat barns inflytande i slovenska förskolor. I undersök-

ningen kom det fram att barns deltagande i beslutsfattande frågor som rör lä-

roplanen är begränsad. De flesta av barnen kan till viss del ha inflytande i pla-

nering av aktiviteter och händelser i vardagen. Resultatet visar att majoriteten 

av barnen sällan blev tillfrågade vilket material som ska köpas för barngrup-

pen, hur man ska organisera miljön och vilken aktivitet de föredrar att delta i. 

Turnsek skriver att barnen med andra ord endast är ansvariga för "inre frågor" 

det vill säga de vardagliga besluten. Författaren konstaterar att barns inflytande 

i att utforma sin egen miljö och påverka villkoren för lärande och lek är liten. 

Resultaten enligt Turnsek liknar de från svensk förskola, som visar att barn 

sällan deltar i och påverkar den övergripande organisationen, rutinerna, inne-

hållet och aktiviteter som initieras av förskollärarna. Turnsek skriver även om 

betydelsen av barngruppens storlek för att de ska kunna ges inflytande i sin 

vardag på förskolan. Det framkommer att vid mindre barngrupper kan barnen 

lättare ges inflytande (Turnsek, 2007). Storlek på barngrupp kan även ha bety-

delse gällande dokumentationsarbetet på förskolor samt i vilken mån barnen 

ges möjlighet att vara delaktiga i det arbetet.                  

Elfström Pettersson (2014) har gjort en studie om barn som medskapare i doku-

mentationen. Avhandlingen synliggör hur dokumentationen skapar nya möj-

ligheter för vad förskolans verksamhet och kvalitet kan bli. I studien visar re-

sultatet att dokumentationspraktiken är komplex och framstår som sammanflä-

tad av en rad olika ting, som mänskliga och icke mänskliga faktorer. Materiella 

saker som datorer och bilder tillsammans med lärarnas attityder och agendor 

har inverkan på det sätt som barn blir delaktiga i att producera dokumentation. 

Resultatet i studien tyder på oavsett dokumentation så är olika former för barns 

deltagande möjliga. Hon har i sin studie kommit fram till att det perspektiv, 
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liknande postkonstruktionismen, som fokuserar mest på barns inflytande i pe-

dagogisk dokumentation faktiskt inte ger barnen mer inflytande än andra per-

spektiv.  

Ribaeus beskriver i sin avhandling demokratiuppdrag i förskolan (2014) erfa-

renheten av pedagogers svårigheter att specificera hur de i praktiken arbetar 

med demokrati i förskolan och problematiken att sätta ord på demokratiupp-

draget. Ribaeus lyfter vikten av att förbereda barn för framtiden vilket hon me-

nar inkluderar barns framtid som samhällsmedborgare och att förskolan bör 

inkludera barn i beslut som tas samt ge dem utrymme för egna initiativ. Resul-

tatet av studien visar däremot att förskollärare är medvetna om att de inte riktigt 

ger barn inflytande i det praktiska arbetet på förskolan trots att barnen enligt 

läroplanen för förskolan bör göras delaktiga i beslut som tas. Delaktighet och 

inflytande anser Ribaues (2014) vara centrala ord när det kommer till demo-

kratibegreppet, vilka även är betydelsefulla begrepp för den pedagogiska doku-

mentationen. 

Sammanfattning av forskning 

I de analyserade texterna framträder ett antal återkommande begrepp såsom 

pedagogers svårigheter med att dokumentera, barnens perspektiv, vuxenper-

spektiv samt barns utveckling och lärande genom dokumentation. Dessa är 

centrala begrepp som vi anser vara relevanta för vår studie för att hålla fokus 

på studiens syfte. I den tidigare forskningen framkommer det att barns infly-

tande och pedagogisk dokumentation är ett komplext ämne likande som vår 

studie visar. Både kompetensutveckling och storlek på barngrupp spelar en av-

görande roll i vilken mån barnen inflytande i dokumentationen på förskolan. I 

Elfströms (2013) studie framkommer det att dokumentationen kan vara krä-

vande medan Dahlberg, Pence och Moss skriver att pedagogisk dokumentation 

till stor del handlar om ett förhållningssätt. Bjervås (2011) skriver att arbets-

verktyget pedagogisk dokumentation uppfattas av förskollärarna som ett verk-

tyg som genererar dokumentationer som stödjer barnens möjligheter till lä-

rande och utveckling. I forskningen framträder variationer i förskollärarnas fö-

reställningar om dokumentationsarbetet kring barns lärande och utveckling i 

förskolan samt skillnader i barnens möjlighet till delaktighet och inflytande, 

vilket även vår studie syftar till att undersöka.  
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3 TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 

Den här studien utgår från en fenomenografisk metodansats med fokus på att 

studera förskollärares föreställningar om pedagogisk dokumentation och hur 

det speglar sig i dokumentationsarbetet på förskolan. Studien har även ett teo-

retiskt ramverk där utvecklingspedagogiskt perspektiv samt postkonstruktion-

istiskt perspektiv används för att analysera resultatet. 

 

3.1 Fenomenografi 

Studien är inspirerad av en fenomenografisk ansats där resultatet framställs 

genom kategorier som sedan bildar det så kallade utfallsrummet. Vi anser att 

med fenomenografin får vi syn på förskollärarnas föreställningar om doku-

mentation och pedagogisk dokumentation. Med inspiration av fenomenografi 

som metodansats analyseras förskollärarnas svar utifrån intervjuer och även 

hur de beskriver deras förståelse av fenomenen (Dahlgren & Johansson, 2019).  

Fenomenografi är en metodansats som analyserar pedagogernas reflektioner 

som beskriver deras sätt att förstå fenomen i omvärlden (Dahlgren & Johans-

son, 2019). Genom en fenomenografisk undersökning eftersträvas en fördju-

pad förståelse av resultatet av det mänskliga lärandet. Utgångspunkten är att 

människor uppfattar företeelser i sin omvärld på olika sätt. Olikheter och skill-

nader gällande individers uppfattningar att förstå samma fenomen är det som 

är i fokus i fenomenografin. Förskollärarnas uppfattningar är kvalitativt skilda 

sätt att erfara något i omvärlden (Dahlgren & Johansson, 2019). I denna studie 

har datamaterialet samlats in genom semistrukturerade intervjuer. Frågorna 

som har ställts är få och är av tematisk karaktär. Vi har skapat en intervjuguide 

med frågor som vägleder oss genom att de ordnas utefter det fenomen (peda-

gogisk dokumentation) vi vill beröra.  

Under en fenomenografisk intervju är det av yttersta vikt att den som intervjuar 

får så rikhaltiga och uttömmande svar som möjligt. Tekniken för att fördjupa 

samtalen kallas för probing (Dahlgren & Johansson, 2019). Detta innebär att 

följdfrågor ställs som exempelvis att “kan du utveckla det mer”, “hur menar 

du då”. Det finns även ett begrepp som kallas för icke verbal probing där in-

tervjuaren kan nicka eller säga hmm för att visa att hen är intresserad av det 

respondenten säger. Att använda sig av dessa olika tekniker vid intervjuer kan 

få den intervjuade att utveckla sitt svar i bäst möjliga mån (Dahlgren & Jo-

hansson, 2019).   

I analysprocessen för denna studie har vi använt oss av sju olika steg som är 

centrala inom fenomenografiska studier (Dahlgren & Johansson, 2019). I 
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första steget innebär det att läsa igenom det insamlade material för att bli be-

kant med det som står. I steg två startar analysen och skilja ut det som anses 

mest betydelsefullt i intervjuerna. I steg tre hittas skillnader och likheter i 

materialet för att i steg fyra gruppera de skillnader och likheter som uppstår 

och börja relatera dem mot varandra. I steg fem bestäms kärnan av likheter och 

var gränsen mellan olika uppfattningar ska dras och i steg sex namnges kate-

gorier. Beteckningen på de kategorier som funnits presenteras kort och i sjunde 

steget där kategorierna jämförs (Dahlgren & Johansson, 2019).  

Fenomenografi kan ibland likna fenomenologin och därmed blandas ihop på 

grund av liknande karaktär både som ord och som innehåll. Vi vill reda ut 

skillnaden genom att påvisa att med fenomenologin (som inte används i detta 

fall) undersöker forskaren erfarenheter utifrån sin egen kunskap medan i feno-

menografiska studier undersöks andras erfarenheter. I en fenomenografisk stu-

die kan det dock aldrig vara säkert att i undersökningen upptäcka alla tänkbara 

sätt att uppfatta något. Om studien genomförts på fler antal respondenter eller 

en helt annan undersökningsgrupp kan uppfattningar kring fenomenet utökas 

eller ändras. 

3.2 Teoretiskt ramverk  

Följande beskrivs två perspektiv som i olika grad är centrala gällande pedago-

gisk dokumentation i förskolan, barns lärande och utveckling samt barns infly-

tande. Dessa används i studien som teoretiska ramverk och som senare disku-

teras utifrån studiens resultat. 

3.2.1 Utvecklingspedagogiskt perspektiv 

Utvecklingspedagogiskt perspektiv är utgångspunkten av mångårig forskning 

där den lärandes perspektiv varit centralt (Pramling Samuelsson & Asplund 

Carlsson, 2015). Detta perspektiv utgår från en konstruktionistisk samt social-

konstruktionistisk ansats. Sheridan och Pramling Samuelsson (2016) beskriver 

ett utvecklingspedagogiskt perspektiv där synen på lärandet är att människan 

står i centrum samt att lek och lärande ses som oskiljbara.  Enligt detta per-

spektiv ses pedagogens egen kompetens som viktig för barns lärande och att 

pedagogen är navet i hjulet för att lärandet utvecklas. Pedagogens roll är att 

rikta uppmärksamhet och intresse till ett visst innehåll i form av ett lärandeob-

jekt. Genom att barnen får tänka, reflektera och samtala får barnen kunskap om 

att uppfatta vissa aspekter av omvärlden (Sheridan & Pramling Samuelsson, 

2016). 
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Dokumentation utifrån ett utvecklingspedagogiskt perspektiv 

Enligt Sheridan och Pramling Samuelsson (2016) handlar dokumentationen 

inom det utvecklingspedagogiska perspektivet om att få kunskap om barns lä-

rande, följa upp progressionen i deras lärande och att kunna utveckla verksam-

hetens kvalitet. De menar att med dokumentationen på förskolan kan man få 

syn på barnens lärande samt belysa barnens rätt till demokrati och därmed sitt 

ansvarstagande. Pedagoger bestämmer i förväg vad som är tänkt att barnens 

lärande ska sträva mot, det ska alltså finnas ett syfte med vad som ska doku-

menteras. Det ska inom detta perspektiv vara tydligt vad det är pedagoger vill 

synliggöra och varför. Dokumentationen som sker ska göras genom hela pro-

cessen och då genom det som planeras, genomförandet och även hur barnen 

varit delaktiga. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2015) beskriver 

hur pedagoger kan göra det osynliga synligt i barnens lärande. Genom att pe-

dagoger först låter barnen föreställa sig något och skapa en uppfattning kring 

lärandeobjektet så kan pedagoger sedan gå vidare till att visa barnen det läran-

deobjekt de tänkt att barnen ska få mer kunskap om. Detta kan ske genom att 

pedagoger tar fram material som både definierar vad något är och samtidigt 

inte definierar vad det är. Sedan ska barnen själva hitta skillnader. På så vis 

sker lärandet med hjälp av variationer. Genom att lyfta fram variationer i bar-

nens tankar kan man utmana dessa och skapa förutsättningar för barns lärande.   

Inom utvecklingspedagogiska perspektivet lyfts vikten av pedagogisk kvalitet 

(Sheridan & Pramling Samuelsson, 2016). Kvalitén skapas tillsammans med 

pedagoger och barn. Detta innebär att pedagogen ska sträva efter att ta tillvara 

på barnens erfarenheter och använda det i undervisningen så de kan skapa si-

tuationer där barnen får reflektera och lösa problem. 

3.2.2 Postkonstruktionistiskt perspektiv 

I det postkonstruktionistiska perspektivet ses mer än mänskliga saker i sig 

själva som aktiva. Människan ses som en del av sin omgivning där lärandet 

sker hela tiden i allt hen gör (Lenz Taguchi, 2012). Kunskap beskrivs som nöd-

vändigt och föränderligt och som uppnås i möten mellan människor och mil-

jöer (Skolverket, 2012). Perspektivet utgår inte enbart från barnen och perso-

nal, utan även tingen, miljöerna och omgivningarna ses som aktiva och med 

makt som skapar effekter i verksamheten. Med det menas att böcker, färger, 

även tecknen och symboler, de pedagogiska dokumentationerna, datorerna och 

tekniken. Alla delar är betydelsefulla för hur lärandet kan utvecklas. 

Dokumentation utifrån ett postkonstruktionistiskt perspektiv 

Lenz Taguchi (2012) beskriver den pedagogiska dokumentationen som en kun-

skapsapparat som innehåller materiella saker såsom papper, penna, kamera 

etc., men även tankar och föreställningar om barn, lärande och dokumentation. 
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Tillsammans gör detta att även den pedagogiska dokumentationen i sig själv 

ses som aktiv och påverka både den som gör dokumentationen och de som blir 

dokumenterade. Människan ses här som en del tillsammans med världen och 

lärandet sker hela tiden eftersom allt runt omkring oss har kraft som påverkar. 

Dokumentationerna och läsningar av dokumentationerna kan synliggöra fler-

talet olika typer av relationer (Skolverket, 2012). Pedagogiska dokumentat-

ionen blir tillsammans med arbetslaget ett sätt att få syn på den materiella verk-

samheten. Med det menas att synliggöra hur verksamheten är uppbyggd samt 

vilka material som barnen verkar attraheras av. Då ger pedagogisk doku-

mentation möjlighet att kunna se vad som behövs tillföras för att utveckla verk-

samheten till det bättre. Inom det postkonstruktionistiska perspektivet är syftet 

med den pedagogiska dokumentationen att sätta igång lärprocesser genom 

bland annat samtal och därmed sker lärande tillsammans med både barn och 

pedagoger.  

I ett postkonstruktionistiskt perspektiv är både barnen och pedagogerna utfors-

kare och det finns inte på förhand något valt lärandeobjekt (Skolverket, 2012). 

Pedagogernas roll blir att vara medskapare och alltså inte de som guidar och 

lotsar barnen framåt. Utan pedagoger är delaktiga i samspel med barnen. Mil-

jön lyfts som en viktig del i lärandet. I en utforskande miljö blir den pedago-

giska miljön en oumbärlig agent som påverkar (Lenz Taguchi, 2012). Med or-

det agent menas ting som samverkar med människorna och miljön runtom-

kring. Material och miljö ses som agentisk, det vill säga att de är aktiva igång-

sättare som får saker att hända i verksamheten.  

Meningen med detta synsätt är inte att bortse från den sociala delen utan det 

handlar om att vidga blicken och se hur relationer, fysiska omvärlden samt 

materialet är viktiga resurser (Skolverket, 2012). Lärandet kan härmed förkla-

ras som att det sociala och mänskliga inte är av mer värde än det som händer 

mellan människorna och miljöerna.   

För att sammanfatta båda perspektiven så ser vi att perspektiven inte är helt 

olika utan att det ändå finns en likhet genom att båda beskriver reflektion som 

en viktig del i dokumentationsarbetet. En variation som framträder är att i det 

utvecklingspedagogiska perspektivet synliggör pedagoger vad det är barnen lär 

sig utifrån ett vuxenperspektiv i dokumentationen. I det postkonstruktionist-

iska perspektivet strävar pedagogen efter att inta ett barnperspektiv där hen 

genom dokumentationen synliggör hur barnen lär sig. Vuxenperspektiv inne-

bär att pedagoger utgår ifrån sitt eget perspektiv. När pedagoger intar ett barn-

perspektiv så försöker hen närma sig barnens livsvärldar (Johansson, 2013). 

Pedagoger försöker då sträva efter att möta barnen på deras villkor och låta 

deras röster bli hörda. Pedagogers möjligheter att fullt ut förstå barnens per-

spektiv är dock komplext och vi kan aldrig fullständigt inta barnens perspektiv. 
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Utifrån de ovan nämnda perspektiven kan vi se att i det utvecklingspedago-

giska perspektivet görs dokumentationen utifrån ett vuxenperspektiv då det är 

den vuxne som bestämmer vad som ska dokumenteras. I det postkonstruktion-

istiska perspektivet vill pedagoger närma sig barnens livsvärldar och försöker 

inta barnens perspektiv. Men trots att pedagoger har ett postkonstruktionistiskt 

perspektiv och försöker inta barnens perspektiv blir det ändå utifrån den vux-

nas perspektiv då det är pedagoger som är de som försöker sätta igång olika 

lärprocesser och avgör vilka verktyg som finns för barnen att tillgå när de ska 

dokumentera.  
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4 METOD 

Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om förskollärares föreställ-

ningar om pedagogisk dokumentation och hur det speglar sig i arbetet med 

dokumentationen på förskolan. I följande kapitel presenteras urval av delta-

gare, val av metod, sen motiverar vi den valda forskningsmetoden, hur vi gått 

tillväga för insamling av datamaterial till vår empiri även studiens genomfö-

rande, etiska övervägandena, trovärdighet samt tillförlitlighet och sist bearbet-

ning av data och analysprocess.  

4.1 Urval och deltagare 

Vi planerade urvalet av deltagare med tanke på tidsaspekten för studien, ett så 

kallat bekvämlighetsurval (Christoffersen & Johannesen, 2015). Utifrån vårt 

syfte och frågeställning blev urvalet av deltagare i studien åtta utbildade förs-

kollärare. Intervjuer skedde enskilt med var och en av förskollärarna, alltså åtta 

intervjuer genomfördes. Valet i att enbart intervjua förskollärare gjordes ef-

tersom de enligt läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) har ett särskilt 

ansvar för förskolans dokumentation och kvalitetsarbete. Alla respondenter är 

kvinnliga förskollärare ifrån sex olika förskolor och de arbetar på förskolor 

som ligger i fyra olika rektorsområden. Kön är en faktor som ej tagits hänsyn 

till i denna studie då det enbart funnits kvinnliga förskollärare i det geografiska 

området som undersökts. Förskollärarna arbetar med barn i olika åldrar och 

antal år som verksamma förskollärare skiljer dem åt. Vårt syfte med sprid-

ningen av respondenterna är att få en variation i svaren utifrån de olika inter-

vjuerna. Respondenterna är anonymiserade och vi har därmed valt att ge dem 

fiktiva namn. De som medverkat på intervjuerna: 

Alma (arbetat som förskollärare i 13 år).  

Britta (arbetat som förskollärare i 10 år). 

Caroline (arbetat som förskollärare i 15 år). 

Desiree (arbetat som förskollärare i 37 år). 

Ella (arbetat som förskollärare i 33 år). 

Freja (arbetat som förskollärare i 3 år). 

Gina (arbetat som förskollärare i 1 år).  

Hedvig (arbetat som förskollärare i 7 år). 
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4.2 Datainsamlingsmetod 

Vi har använt oss av en kvalitativ metod i form av intervjuer. Christoffersen 

och Johannessen (2015) beskriver hur intervjuer som metod ger en möjlighet 

till insyn i människornas livsvärldar via deras historia och berättelser. Kvalita-

tiva studier omfattar ofta ett fåtal personer, men de undersöks mer på djupet av 

forskaren (Christoffersen & Johannessen, 2015). Intervju som studieform är 

fördelaktigt då det kan ge en fördjupad information om området som under-

söks. I undersökningen eftersträvades ett flexibelt förhållningssätt, för att ha 

möjlighet att anpassa frågorna under intervjuernas gång för att få ett mer ut-

tömmande svar. Vi använde oss av direktintervjuer som enligt Bryman (2018) 

innebär att intervjun sker i ett direkt möte mellan intervjuaren och responden-

ten. Fenomenografiska undersökningar görs genom intervjuer som är semi-

strukturerade och har ett tema (Dahlgren & Johansson, 2019). Med semistruk-

turerade intervjuer ges möjlighet att komma med nya frågor som uppstår under 

samtalet. Vid en kvalitativ metod eftersträvas detaljerade och utförliga svar 

som öppnar upp för att respondenterna kan svara mer utifrån sin egen förståelse 

(Christoffersen & Johannessen, 2015).   

Vid intervjuerna användes en intervjuguide för att ha en grundstruktur som var 

densamma för samtliga respondenter. Inom fenomenografin kallas resultatet 

för ett utfallsrum där fenomenet undersöks utifrån förskollärarnas erfarenheter 

av fenomenet dokumentation samt pedagogisk dokumentation. Det kan då för-

klara ett visst agerande i relation till fenomenet (Tväråna, 2014). Genom inter-

vjuer kunde vi kartlägga olika sätt att tolka pedagogisk dokumentation och 

dokumentation men även barns inflytande. Senare kategoriserades förskollä-

rarnas varierade uppfattningar. Detta för att visa på skillnader utifrån deras sär-

skiljande drag. Då enligt Tväråna (2014) uppstår en variation av skilda men 

sammanlänkade erfarenheter av fenomenet. Vårt syfte med intervjuerna var 

inte att få svar som ansågs som rätt eller fel tolkning av dokumentation och 

pedagogisk dokumentation, utan det var fenomen och förskollärarnas uppfatt-

ningar om begreppen som ansågs vara relevant i undersökningen.    

Vi valde att spela in intervjuerna för att kunna fokusera på respondenterna un-

der intervjuernas gång, vilket Bryman (2018) lyfter som en fördel. Ljudinspel-

ningar gjorde att det blev mer fokus på att vara närvarande och att upplevelsen 

då blev ett mer naturligt samtal där följdfrågor kunde ställas under intervjun, 

vilket även var vårt mål. Denscombe (2009) skriver att det är positivt att spela 

in samtalen därför att det då blir möjligt att få en större helhet av intervjun. Det 

skapar en möjlighet att kunna lyssna på samtalet igen vilket gör att man inte 

missar viktig information som vi kanske skulle ha gjort om det enbart förts 

antecknats under intervjuns gång. Detta gjorde även att respondenterna inte 

behövde vänta eller pausa för att vi som intervjuade skulle skriva ner alla svar. 
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Under intervjuerna upprepades respondenternas svar för att säkerhetsställa att 

vi uppfattat svaret korrekt och för att få en rättvis bild av deras svar. 

4.3 Genomförande 

I följande del redogörs förberedelser samt genomförandet av hur studien gått 

till väga. I kronologisk ordning presenteras och beskrivs hur kontakt med rek-

torer och förskollärare genomförts samt hur studien gått till väga. Först redo-

görs vem som gjort vad i studien.  

4.3.1 Samarbete och individuella insatser 

Under studiens gång har vi samarbetat och tagit gemensamma beslut. Några 

ansvar valde vi att dela upp. Vi har hittat fem forskningsartiklar vardera för 

att sedan sammanställa och reflektera kring dem tillsammans. I studien besk-

rivs två teoretiska perspektiv och dessa delade vi upp så att Sara ansvarade 

för det postkonstruktionistiska perspektivet och Malin ansvarade för det ut-

vecklingspedagogiska perspektivet. Sara har individuellt skrivit etiska över-

väganden och texten under rubriken barns delaktighet och inflytande. Malin 

har individuellt skrivit texten om dokumentation i förskolan, pedagogisk 

dokumentation och genomförande. 

Intervjuer gjordes enskilt och då ansvarade var och en för att fyra intervjuer 

var skulle genomföras. Båda deltog vid lyssnandet av de inspelade intervju-

erna och vi transkriberade tillsammans för att båda skulle få en helhet av det 

respondenterna beskrivit. Vid analysen av resultatet, resultatdiskussioner 

samt slutsats skrevs allt gemensamt. Vi anser att i helhet har båda varit lika 

delaktiga i studiens process.  

4.3.2 Studiens genomförande 

Det första som gjordes var att kontakta fyra olika förskolrektorer via mail. 

Detta i god tid innan intervjuerna planerades att genomföras. I mailet gjordes 

en presentation av oss samt studiens syfte. I mailet ställdes även frågan om 

godkännande för att kontakta förskollärare i deras rektorsområden för delta-

gande i studien. Inga specifika namn nämndes på de respondenter som skulle 

kontaktas just på grund av konfidentialiteten. Vi angav enbart en övergri-

pande fråga om att kontakta någon av deras anställda förskollärare. När god-

kännande från samtliga rektorer kommit in så kontaktades förskollärarna. 

Några kontaktades via telefonsamtal och andra genom mail. I vår planering 

var tanken att intervjua åtta förskollärare och trots svårigheter som uppstod 

genom ändrade tider på grund av sjukdom blev inget bortfall av respondenter 

utan samtliga intervjuer kunde slutligen genomföras.  
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En provintervju gjordes med en bekant förskollärare som inte deltar i den offi-

ciella studien. Utförandet gjordes i förskollärarens hem ett par dagar innan stu-

diens intervjuer skulle genomföras. Denna intervju spelades inte in utan det 

skedde i samråd mellan oss parter. Resultatet blev ett samtal som gav oss in-

blick i hur vissa frågor behövdes omformuleras. Det gav även en uppfattning 

om hur lång tid frågorna tar att besvara.  

I vår första fysiska kontakt med förskollärarna presenterade vi oss och vad vi 

ska undersöka i studien. Här lyftes även vikten av att det är frivilligt att delta 

och att de när som helst kunde välja att avbryta sitt deltagande. När förskollä-

rarna gett sitt godkännande till deltagande planerades för dag, tid och plats för 

själva intervjun. Sedan lämnades information och samtyckesblanketter ut (se 

bilaga 1), en del via mail och några direkt på plats. Blanketterna delades ut 

innan intervjuerna för att respondenterna skulle ges tid att reflektera över sitt 

deltagande i studien och känna sig förberedda samt för vetskapen om att det 

inte är bindande att tacka ja eller medverka i studien. På plats innan intervju-

erna startade skrev de under blanketten. Pappret med informationen och kon-

taktuppgifter fick de behålla och blanketten med deltagarnas underskrift sam-

lades in av oss studenter.   

Genomförandet av studien skedde enskilt med var och en av förskollärarna 

tillsammans med en av oss studenter. Samtliga intervjuer skedde på den för-

skola var och en av förskollärarna arbetar i avskilda rum med en lugn miljö 

med bord och stolar där vi kunde sitta ostört för samtal. Det är enligt Löfdahl 

(2014) viktigt att vara väl förberedd innan man ger sig ut på datainsamling. 

Situationen, tiden och platsen är avgörande för hur berättelserna blir och hur 

de kommer att ta form. Bjereld, Demker och Hinnfors (2018) lyfter att vid 

kvalitativa intervjuer spelar relationen mellan intervjuare och informant en stor 

roll genom vilken information som framkommer. Det var därför en avgörande 

faktor att intervjuerna skulle ske i en miljö där respondenten känner sig trygg. 

Respondenterna fick inte ta del av intervjufrågorna innan, detta för att enligt 

oss kunna få så spontana svar som möjligt och att samtalet kunde flyta på med 

följdfrågor.   

Innan intervjuer skulle genomföras skapades en intervjuguide med de frågor 

som skulle ställas för att besvara vår frågeställning (Christoffersen & Johan-

nessen, 2015). I intervjuguiden stod först några uppvärmningsfrågor för att 

både den som intervjuar och respondenten skulle kännas bekväma i situat-

ionen. Före intervjun genomfördes informerades respondenten om att samtalen 

kommer att spelas in samt att det inte finns något rätt eller fel i respondentens 

svar. Det var av yttersta vikt att de som blev intervjuade ej skulle känna sig 

bedömda. Intervjuerna spelades in med en Ipad i flygplansläge på grund av 

säkerheten för att applikationen molntjänst inte skulle vara aktiverat. Ipaden 
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hölls i flygplansläge till dess att intervjun var transkriberad och därefter rade-

rades ljudfilen. Varje intervju varade mellan 30–40 min. Upplevelsen från 

samtliga intervjuer blev att samtalen flöt på bra och respondenterna upplevdes 

trygga i att anförtro sig deras upplevelser och kunskaper, vilka de förmedlade 

under intervjuerna.  

4.4 Etiska överväganden 

Under genomförande av studien krävs att vi som forskare är medvetna om flera 

etiska överväganden. Löfdahl (2014) lyfter de forskningsetiska frågorna ska 

tas i beaktning under hela arbetsprocessen vilket har legat till grund i denna 

studie.  Vetenskapsrådet (2002) lyfter fyra allmänna etiska huvudkrav som gäl-

ler vid vetenskaplig forskning. De 4 kraven benämns som informationskrav, 

samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. Vi har utgått från 

dessa rekommendationer för att inte utsätta någon för några risker vid under-

sökningen men även för att vi som forskare ska utföra studien med respekt och 

skydda alla deltagare (Vetenskapsrådet, 2017). 

Informationskravet: Enligt första kravet ska respondenten bli informerad om 

studiens syfte och vad deras uppgift för studien innebär (Vetenskapsrådet, 

2002). De får även information om frivilligt deltagande samt rätten till att alltid 

kunna avbryta sin medverkan. Detta har vi tagit hänsyn till genom att det läm-

nades informationsbrev i form av ett skriftligt papper till förskollärarna med 

informationen om studien samt våra kontaktuppgifter (se bilaga 1). 

Samtyckeskravet: Respondenterna ska ge samtycke till forskaren om sitt del-

tagande i studien utifrån informationen som tidigare getts om undersökningen 

(Vetenskapsrådet, 2017). En underskrift av varje deltagare krävs innan datain-

samlingen kan börja. I vårt fall skrev deltagarna sin namnteckning på en en-

skild blankett som samlades in av oss innan intervjuerna började och som se-

dan efter intervjuerna förvarades på en säker plats. 

Konfidentialitetskravet: Konfidentialitet innebär en allmän skyldighet som 

forskare att inte sprida uppgifter man fått i förtroende vilket innebär ett skydd 

mot att utomstående får del av uppgifterna (Vetenskapsrådet, 2002). Som fors-

kare till denna studien har vi tystnadsplikt och inga personuppgifter så som 

namn på deltagare, förskolor eller kommuner har nämnts. Ingen ska kunna 

identifiera de intervjuade förskollärarna och de har meddelats innan undersök-

ningen att deras riktiga namn inte skrivs utan fiktiva namn används.     

Nyttjandekravet: Det fjärde kravet innebär att det insamlade materialet enbart 

ska användas till studiens syfte. Vetenskapsrådet (2017) betonar att de som 

deltagit i studien ska få ta del av resultatet. Kravet har uppfyllts då all transkri-

bering genomförts i avskilda rum och allt material förvarades där ej obehöriga 
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kunnat ta del av vårt material samt att materialet förstörs när studien blivit god-

känd.  

Vi har lagt stor vikt vid att hålla respondenterna anonymiserade och benämner 

dem redan vid transkriberingen för fiktiva namn. Det insamlade materialet i 

form av inspelade intervjuer, anteckningar samt påskrivna samtyckesblanket-

ter förstörs när arbetet med studien anses färdigt. 

4.5 Reliabilitet och validitet 

Hur tillförlitlig en studie är beror på hur det gått tillväga när datamaterialet 

samlats in. Är inspelningen och anteckningarna korrekta? Förstod responden-

terna alla frågor korrekt eller saknades någon fråga i intervjuerna som behöv-

des för att få fram svar på studiens syfte? Kommer resultatet bli detsamma om 

undersökningen gjordes av någon annan (Christofferson & Johannessen, 

2015)? 

Reliabilitet 

Reliabilitet står för tillförlitlighet (Christoffersen & Johannessen, 2015).  För 

att studien ska ha en hög reliabilitet ska den kunna göras om och då få ett så 

lika resultat som möjligt. Detta är problematiskt i kvalitativa studier då det 

handlar om människors unika svar vilket inte kan se helt likadant ut. Vi har då 

tagit reda på om det som vi undersökt svarar på det vi önskat veta mer om i 

studien vilket gjorts vid analysen av resultatet. Under intervjuer kan det till-

komma olika störningar. Dessa störningar kan vara att respondenterna förstår 

frågan fel. Feltolkningar och missförstånd kan alltså förekomma i kvalitativa 

intervjuer. Vi påstår att det kan bli liknande resultat om studien genomförs igen 

men det kan även också bli ett helt annat resultat. Detta just för att det är åtta 

förskollärare som medverkat i studien vilket inte ger alla Sveriges förskollärare 

möjlighet att svara.  

För att uppnå så hög tillförlitlighet som möjligt så har vi beskrivit studien så 

detaljerat vi kunnat. Studiens tillvägagångssätt har noga beskrivits samt tydligt 

redogjorts för hur vi gått tillväga för att bearbeta datamaterial. Alla de förskol-

lärare som deltagit i studien har fått möjlighet att fritt få tillägga något i inter-

vjun innan den avslutats. De har även fått information om att kontakta oss om 

de på efterhand vill tilläga något, vilket vi anser gett inflytande för deras åsikter 

i hög grad. För att vårt arbete ska vara pålitligt har vi spelat in intervjuerna och 

båda två har varit delaktiga i transkriberingen. Vi har lyssnat tillsammans på 

samtliga röstinspelningar. Vi tänker att man kan uppfatta svar olika utifrån för-

skollärarnas reflektioner men genom inspelningarna ges möjlighet till att 

lyssna om och spola tillbaka intervjuerna.  
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Validitet 

Validitet betyder giltighet. Med validitet menas hur relevant datamaterialet är 

(Christofferssen & Johannessen, 2015). Enligt Bryman (2018) innebär validitet 

hur väl resultatet svarar på studiens syfte och frågeställning. Vi ser att studiens 

syfte och frågeställningar går att koppla ihop med intervjufrågorna för att få 

svar på frågorna. En beräkning som vi har med oss utifrån svaren som delta-

garna givit oss är ärligheten. Kanske har de givit oss svar som de anser att de 

tror vi vill höra eller som anses vara “rätt” svar. Då kan validiteten minska och 

vårt resultat visar sig bli någonting annat än vad vårt syfte med studien är. 

Svaren vi fått tagit del av har gett oss variationer av uppfattningar för att kunna 

besvara syftet och frågeställningen. 

I vår studie undersöker vi enbart åtta förskollärares föreställningar om pedago-

gisk dokumentation och barns inflytande vilket ger oss en låg generaliserbar-

het. Vi anser att det skulle krävas ett större antal deltagare i studien för att få 

en högre generaliserbarhet. 

4.6 Databearbetning/Analysmetod  

I följande del kommer en presentation om hur arbetet med analysen av vårt 

insamlade material gått tillväga.  

Inom fenomenografiska studier görs en analysmodell på sju steg, denna följs 

under hela analysprocessen (Dahlgren & Johansson, 2019). I vår analys efter-

strävades ett neutralt förhållningssätt eftersom det är en sammanställning av 

respondenternas upplevelser och variationer kring fenomenet som undersöks. 

I det första steget satte vi oss ned tillsammans efter var och en av intervjuerna 

för att transkribera och lyssna på samtalen. Med transkribering menar vi att 

översätta det talade språket (i form av intervjuer) till skriftlig form, detta gjor-

des via en dator. Intervjuerna spelades upp medan vi skrev ner respondenternas 

svar som sedan skrevs ut i pappersformat. Däremot transkriberades ej pauser, 

skratt och harklingar då vi anser att det inte är relevant för att få svar på forsk-

ningsfrågorna. Med semistrukturerade intervjuer kan det resultera i mycket 

text som inte är sammanhängande och efter transkriberandet av inspelningarna 

fick vi slutligen ihop 19 sidor med transkriberad text. Transkriberingen tog 

lång tid, sammanlagt 40 timmar, då samtliga intervjuer skrevs ner ordagrant 

men det var mycket givande och spännande att tillsammans reflektera över 

varje intervju. Tid gick även åt till att vi pausade och samtalade om vad som 

sagts i intervjuerna för att höra varandras reflektioner då båda två inte deltog 

vid varje intervju. Det gjorde att vi fick större inblick i varandras intervjuer. 

Vi bekantade oss med materialet genom att prata och diskutera innehållet av 

intervjuerna tillsammans tills dess att vi kände till innehållet väl. Fokus blev 

att lyssna och transkribera en intervju åt gången direkt efter genomförandet för 
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att föra diskussioner och koppla till studiens syfte.  I andra steget i analyspro-

cessen diskuterades tankar och begrepp som var återkommande och som an-

sågs vara relevanta för vår undersökning. Detta markerades i den utskrivna 

texten med överstrykningspennor. Svar av liknande karaktär blev sedan sam-

manförda. I det tredje steget tittade vi på skillnader och likheter i intervjuerna. 

Likheterna klipptes sedan ut och sorterades utefter de svar som liknade 

varandra. Genom denna sortering framträdde kategorier. Här relaterade vi 

också kategorierna till våra forskningsfrågor.  

I fenomenografin ska skillnader eller variationer urskiljas mellan uppfatt-

ningar, men också bör det letas efter likheter (Dahlgren och Johansson, 2019). 

Svaren sorterades efter kodade kategorier, som Bryman (2018) lyfter som vä-

sentligt. Att kategorisera variationer är en grundläggande del i vårt analysar-

bete. I fjärde steget grupperas skillnader och likheter och vi relaterade dem till 

varandra. I det femte steget tittades på likheter inom de olika kategorierna. Här 

behövdes dra en gräns på hur stor variation det kunde vara inom kategorierna 

så de inte blev ett för stort område. I det sjätte steget namngavs de olika kate-

gorierna utefter det som ansågs vara själva kärnan i varje kategori.  I det sjunde 

och sista steget framträder de olika utfallsrum som vi analyserat fram. För att 

svara på vår första forskningsfråga såg vi tydligt att vi kunde kategorisera re-

sultatet med hjälp av de didaktiska frågorna vad, hur och varför. Kategorierna 

som blev uppenbara för att svara på forskningsfrågan är: vad dokumenteras, 

hur dokumenterar förskollärarna, varför dokumenterar de. För att svara på 

forskningsfråga två och tre kategoriserade vi resultatet i kategorierna barns del-

aktighet och inflytande i dokumentationen samt möjligheter och dilemman i 

barns inflytande i dokumentationen.   
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5 RESULTAT  

Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om förskollärares föreställ-

ningar om pedagogisk dokumentation och hur det speglar sig i arbetet med 

dokumentationen på förskolan. Vid analysen har vi utifrån första forsknings-

frågan skapat kategorier med de didaktiska frågorna vad, hur och varför.  

Forskningsfråga 1: Vilka variationer framträder i förskollärarnas föreställ-

ningar om dokumentationsbetet rörande barns lärande och utveckling i försko-

lan? Våra analyserade kategorier: 

• Vad dokumenteras? 

• Hur dokumenterar förskollärarna? 

• Varför dokumenterar de?  

Forskningsfråga 2: Vilka variationer framträder i förskollärarnas uppfattningar 

om barns inflytande och delaktighet i den pedagogiska dokumentationen? En 

fjärde kategori svarar på denna forskningsfråga som benämns: barns delaktig-

het och inflytande i dokumentationen. 

Forskningsfråga 3: vilka möjligheter och dilemman blir framträdande gällande 

barns inflytande i dokumentationen? För att besvara denna fråga används en 

femte kategori: dilemman och möjligheter gällande barns inflytande i doku-

mentationen.  

Vi vill än en gång påminna om att med fenomenografi som forskningsmetod 

är det förskollärares uppfattningar kring fenomenen dokumentation, pedago-

gisk dokumentation och barns inflytande som är i fokus. De framträdande un-

derkategorier som visar en variation av förskollärarnas svar och som besvarar 

forskningsfrågorna är dokumentationen om barns lärande och utveckling, 

dokumentationen i planerade aktiviteter, den spontana dokumentationen i var-

dagen, pedagogisk dokumentation, dokumentationen som en process, verktyg, 

den pedagogiska dokumentationens utveckling, verksamheten/utbildningen, 

dokumentera barns utmaningar och svårigheter, reflektioner och att följa barns 

intresse, dilemman och möjligheter. 

Förtydliganden 

I citaten från intervjuerna så kommer vi att använda följande markeringar för 

förtydligande: 

*[…] innebär ord eller små samtal däremellan citaten 

*(citat tagna från intervjuarens egna ord skrivs i kursivt) 
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*ordet verksamhet kommer att förekomma i texten utifrån förskollärarnas egna 

uttryck. Verksamhet och utbildning har i texten samma innebörd. Utbildning 

används utifrån våra egna ord.  

5.1 Vad dokumenteras? 

I denna kategori har det blivit framträdande att förskollärarna berättar om vad 

de dokumenterar. Innehållet av vad som dokumenteras handlar till största de-

len om barns utveckling och lärande, även hur dokumentationen görs i vardag-

liga situationer men så också vid planerade aktiviteter.  

5.1.1 Dokumentationen om barns lärande och utveckling 

Samtliga förskollärare uppger att de dokumenterar barns utveckling och lä-

rande. Freja lyfter främst månadsuppföljningen och planeringen där de använ-

der dokumentationen för att se vad barnen lärt sig och som personalen då upp-

märksammat från månaden som varit. Hedvig menar att hon exempelvis doku-

menterar barns lärande inför utvecklingssamtal där hon berättar för vårdnads-

havare vilken utveckling barnen haft utifrån olika läroplansmål. Några av för-

skollärarna berättar att de på en digital plattform använder en mall för barns 

utveckling och lärande. Där kan de kontinuerligt gå in och fylla i uppgifter om 

barnen. De berättar att mallen utgår ifrån läroplanens lärandemål (Skolverket, 

2018). 

[…] lite det här, vad ska dokumenteras, vad säger styrdokumenten att vi ska 

dokumentera. just att få syn på lärandet och vårt jobb. Det tycker jag är viktigt. 

(Desiree) 

[…] tänker på vad är det här barnet behöver ha med sig […] kanske 

det här barnet har lite svårare med något och där är dokumentationen 

viktig för att få med sig vad det här barnet behöver för något, vad är 

det de här barnet vill, vad behöver det med sig? (Ella) 

 

Det framgår en variation i hur förskollärarna ser på dokumentationen som ett 

sätt att få syn på barns lärande och utveckling. En spännande variation som 

framträder är Desiree som lyfter vikten av att se dokumentationen utifrån styr-

dokumenten. Medan Ella mer fokuserar på dokumentationen om vad barnen 

inte kan och därmed behöver få med sig. Desiree belyser även hur hon ser på 

pedagogens roll, där dokumentationen stödjer förskollärarna att synliggöra 

barnens lärande. Det framgår att det vilar ett uppdrag på förskolläraren utifrån 

förskolans läroplan. 
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5.1.2 Dokumentationen i planerade aktiviteter 

När de flesta av förskollärarna beskriver hur de anser sig dokumentera och 

arbeta med pedagogisk dokumentation handlar det oftast om planerade aktivi-

teter där det från början är vuxenstyrt. Förskollärarna pratar om dokumentat-

ionen för att under planerade aktiviteter kunna synliggöra barns lärande och 

utveckling samt vilka intressen barnen visar utifrån de aktiviteter som på för-

hand är planerade och därmed bestämda. Ett par av förskollärarna berättar hur 

de väljer ut lärandemål och sedan utför en aktivitet med barnen. De förklarar 

att de då ofta gör observations-anteckningar eller fotar för att lättast minnas 

vad barnen säger och gör.  

Caroline beskriver hur hon använder bilder för att dokumentera: 

[...] Vi dokumenterar en aktivitet med bilder och sedan pratar vi om bilden till-

sammans med barnen. Vad gjorde vi här kommer ni ihåg (Caroline). 

Britta lyfter istället att: 

[…] Vi utgår ifrån läroplansmålen som vi tror att vi kommer närma oss, men 

sen kanske vi kommer in på helt andra mål. (Britta) 

Medan Hedvig berättar: 

[…] om vi har planerat en aktivitet och sen dokumenterar hur det gick så kan 

vi se hur vi ska gå vidare med det. Om de gick som vi tänkt. (Hedvig) 

Variation visar sig genom att en förskollärare anser att dokumentationen an-

vänds för att synliggöra vad barnen har kunskap om och med hjälp av att do-

kumentera aktiviteter kan förskolläraren ha användning för dokumentationen i 

vidare planeringar. En annan förskollärare lyfter att läroplanen är den som styr 

arbetet på förskolan och på så vis hjälper henne att planera aktiviteter och bena 

ut vad hon under aktiviteterna ska titta på för vidare utveckling.   

5.1.3 Den spontana dokumentationen i vardagen 

Några av förskollärarna berättar under intervjuerna att de även dokumenterar 

mer spontant i vardagen.   

[…] När du använder dokumentationen men med olika fokus kan man tänka så 

olika men ändå ha samma gång i det […] det är något som sker i vardagen som 

ett arbetssätt. (Alma) 

Alma beskriver hur hon jobbar med dokumentationen som ett arbetssätt. Hon 

förklarar under intervjun att det är spännande att utifrån olika perspektiv få syn 

på olika lärande och upptäckter tillsammans med barnen, att dokumentationen 

kan användas i olika sammanhang men att det viktiga är att det i praktiken görs 

och finns rutin för det.  
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Hedvig förklarar hur hon tar tillvara på spontana upptäckter: 

[…] jag tänker att om jag är med barnen och ser dem så gott som hela tiden så 

kan jag se saker som de lär sig för dom lär sig ju någonting hela tiden och det 

är ju svårt att se det om jag inte är närvarande […] ja men som tillexempel när 

vi ska gå ut på förmiddagen så uppmärksammar jag i hallen om barnen lär sig 

ta på sig skorna för första gången och då pratar ju vi om det med barnen om 

vad vi upptäckt och hur det kändes för dom. (Hedvig) 

Hedvig lyfter att om hon som förskollärare är närvarande vid barnens dagliga 

upptäckter och i vardagliga situationer som påklädnad kan hon se lärande som 

sker och i stunden reflektera med barnen för att fånga upp deras lärande. Hon 

beskriver under intervjun att vid dessa situationer brukar hon anteckna det bar-

nen säger och gör för att verkligen minnas stunderna. Hon säger att även dessa, 

enligt henne, små dokumentationerna hon gör är viktigt arbete. 

Ella berättar om hur de försöker fånga barnens intressen genom att ta tillvara 

på barnens upptäckter. Hon ger ett exempel på när några barn leker med vatten 

i handfatet där de fascinerades av vattnets virvlar. En av pedagogerna i arbets-

laget tog tillvara på det barnen visat en nyfikenhet kring och dagen efter tog 

hon fram en större hink med vatten där hon gjorde virvlar och barnen fick testa 

på hur olika föremål rörde sig i dessa virvlar. Det framgår dock inte i det Ella 

berättar hur eller om de dokumenterat händelsen. Detta beskriver hon efter att 

ha fått frågan om hon skulle kunna ge ett exempel på hur de arbetar med peda-

gogisk dokumentation. 

Hedvig beskriver vikten av de spontana reflektionerna: 

[…] Att i nuet få ta del av barnens tankar och reflektera tillsammans med 

andra som barnen eller kollegor. Och det görs hela tiden det spelar ingen roll 

när […] det behöver inte vara samlingen eller skogspromenaderna som vi 

planerat in sen innan utan sådant som händer här på avdelningen. (Hedvig) 

Britta lyfter hur det spontana dokumenterandet inte behöver bestå av nedskri-

vet material: 

[…] Det är något som vi gör varje dag fast vi kanske inte får ner det på pränt 

varje dag. (Britta) 

Ett annat spontant sätt att dokumentera på uttrycker Gina: 

[…] Vi har observationsdokument liggandes lite här och där för att snabbt 

kunna dokumentera spontant i det vi ser där och då. (Gina) 

Av citaten ovan lyfts hur förskollärarna beskriver att dokumentationen sker i 

vardagen, spontant och hela tiden i allt som görs på förskolan. Hedvig berättar 

om hur värdefullt det är att ta vara på vardagliga situationer och då pratar hon 

mest om lärande som sker i dessa upptäckter. Alma berättar också om den syn-

liga dokumentationen som ofta sker spontant på hennes avdelning, vad de ska 
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visa upp på avdelningen. Hon fokuserar på att dokumentationen ska kunna ges 

tillbaka till barnen. När barnen har tillgång till material för att själva dokumen-

tera ges också möjligheten till att det sker spontant och på barnens initiativ.  

Förskollärarnas beskrivningar av den spontana dokumentationen är att den 

tycks vara svårare att få till än den planerade då det endast är ett fåtal av förs-

kollärarna som nämner det. Det framkommer dock i intervjuer att många öns-

kar tillgång till annat material för att lättare dokumentera och att de tror att 

dokumentationen hade skett mer spontant i vardagen då de kunnat ge barnen 

större möjlighet till att själva kunna dokumentera mer spontant.  

 

5.2 Hur dokumenterar förskollärarna? 

I denna kategori beskriver förskollärarna sin förståelse av begreppet pedago-

gisk dokumentation och hur de bland annat arbetar med dokumentation som 

en process samt en beskrivning av verktygen de använder sig av för att doku-

mentera. 

5.2.1 Pedagogisk dokumentation 

Eftersom studien syftar till att bidra med kunskap om förskollärarnas föreställ-

ningar om arbetet med pedagogisk dokumentation blev denna kategori en na-

turlig del av resultatet. När vi samtalade med förskollärarna under intervjuerna 

framkom förståelsen av begreppet pedagogisk dokumentation påtagligt som en 

svårighet. En av förskollärarna berättar om att arbetslaget vet hur de ska arbeta 

för att dokumentationen ska bli pedagogisk men att det är begreppet som gör 

att det känns svårt. 

Alma lyfter sin erfarenhet av att pedagogisk dokumentation känns svårt: 

[…] många som tänker lika med att alla har syftet med sig […] ibland kan jag 

känna att begreppet känns för stort och att de inte riktigt förstår innebörden 

[…] då säger dom någonting som de gjort och sen att de inte förstår hur de ska 

göra den pedagogisk och men det är ju precis det ni gör […] jag tänker att har 

man det rätta tänket så är man där redan. (Alma)  

Alma avslutar med att påpeka att har man det rätta tänket så är man där redan. 

Hon lyfter att det inte behöver vara så stort men att kollegor har svårt att greppa 

begreppet. Pedagogisk dokumentation är ett svårtolkat begrepp och dess inne-

börd upplevs vara tolkningsbart utifrån Almas reflektion ovan. Det är ett ode-

finierat fenomen som däremot upplevs enklare nu av respondenterna då flesta 

av förskollärarna som deltar i studien har gått en kompetensutbildning nyligen 

om pedagogisk dokumentation. Freja lyfter den pedagogiska dokumentationen 

som ett hjälpmedel: 



Har man det rätta tänket så är man där redan  Sara Norberg & Malin Schmidt 

29 

 

 

[…] pedagogisk dokumentation för mig är när jag använder det i mitt arbete, det blir 

ett hjälpmedel för mig i vidare planering. Att barnen får ta del av den och ge uttryck 

för vad de kommer ihåg och återberätta sina tankar. (Freja) 

En stor del, sju av åtta förskollärare som medverkar i studien lyfter att de nyli-

gen gått en fortbildningskurs inom ämnet pedagogisk dokumentation och har 

då fått boken Pedagogisk dokumentation skriven av Essén, Björklund och Ols-

born Björby (2015). Denna fortbildning nämns av förskollärarna som en för-

ändring i arbetet med pedagogisk dokumentation. De har fått tagit del av ett 

stödmaterial som kallas för stöd och rutiner. Dessa finns i tre steg som be-

nämns: post-pre-ref (se bilaga 3). Vi har valt att inte gå in närmare på detta 

men ser det som relevant att lyfta det i början då det kan vara en faktor som 

påverkar resultatet. Men även att det varierar i hur det används och vilken upp-

fattning förskollärarna anser materialet bidrar med. 

En förskollärare ser materialet som en hjälp på rätt väg: 

[…] jag tycker vi kommit en bit på vägen […] vi har ett stödmaterial som vi 

kan ta hjälp av i form av olika mallar man kan fylla i. (Freja) 

Hedvig berättar att hon inte ser behovet av att använda materialet: 

[…] Vi har fått tagit del av ett material som ska hjälpa oss att komma igång 

med pedagogisk dokumentation men jag kan känna att mitt behov av att an-

vända den inte finns där utan att jag redan är där i arbetet med att följa bar-

nens intresse. (Hedvig) 

Utifrån dessa citat kan vi urskilja en variation av hur kompetensutvecklingen 

givit dem stöd och som uppfattas användbart på olika sätt utifrån förskollä-

rarnas svar. De flesta ser materialet som ett hjälpmedel att komma igång med 

att göra dokumentationen pedagogisk medan andra uppfattar att de redan vet 

hur man gör och därmed inte behöver använda materialet. En förskollärare 

uttrycker att materialet är väldigt bra för de som inte har en utbildning med 

sig i ryggen. Däremot berättar hon att de inte använder materialet just nu för 

att arbetslaget är relativt nytt.  

[…]  vi hoppas att pre, ref och post kommer att finnas med länge så vi verkli-

gen får testa på dem och inte byts ut till något annat […] Vi önskar att få gå 

på fler träffar med andra förskolor för att höra hur de andra arbetat med 

materialet och få tips och råd. (Ella) 

De flesta lyfter under intervjuerna att de ser stödmaterialet som positivt och att 

det underlättar arbetet med pedagogisk dokumentation på förskolan. Det visar 
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sig trots detta att några valt att i praktiken inte använda materialet som delats 

ut i samband med kompetensutbildningen. Vi lägger märke till att begreppet 

upplevs svårt att beskriva för oss då de mer pratar runt omkring ämnet peda-

gogisk dokumentation än dess faktiska innebörd. 

5.2.2 Dokumentationen som en process 

En förskollärare beskriver hur den pedagogiska dokumentationen för henne ses 

som en process. Hon beskriver att tillsammans med pedagogerna på avdel-

ningen hon arbetar på utgår från målet som avdelningen arbetar med för till-

fället, sedan filmar de aktiviteter som på förväg är planerade. Utifrån filmen 

reflekterar arbetslaget tillsammans vad de får syn på utifrån de aktuella läro-

plansmålen de arbetar med. Därefter väljer pedagogerna ut delar som de kan 

spinna vidare på. I processen berättar hon att de försöker få med barnens tan-

kar. Förskolläraren är tydlig med att poängtera att processen är vägen som leder 

fram till ett resultat som utgör själva kärnan i den pedagogiska dokumentat-

ionen och inte ses som färdigt resultat. 

En reflektion från vår sida är att möjligen kan denna beskrivning av processen 

vara inspirerad från det material som förskolläraren fått tilldelat under kompe-

tensutbildningen och därmed ligger till grund för hur processen så detaljerat 

förklaras. I samband med beskrivningen av processen förklarade hon att de inte 

alltid arbetat så här utan att det är relativt nytänkande. 

Två av de andra förskollärarna förklarar även de hur pedagogisk dokumentat-

ion kan ses som en process. Denna process beskrivs inte på samma sätt som 

den tidigare.  

[…] Vi försöker göra en aktivitet på tisdag som vi fotar och sedan visar upp 

och pratar med barnen om aktiviteten någon dag senare. (Caroline) 

[…] Tanken med aktivitet är att titta på vad de gjorde och titta på det tillsam-

mans med barnen. Vill åt barnens reflektioner. Barnen som är här för att ut-

vecklas. (Britta) 

Dessa citat belyser att processen här handlar om att utföra en aktivitet som 

dokumenteras, gärna med foto, bild eller film. Efter en tid tittar de tillbaka på 

den tidigare dokumentationen för att samtala tillsammans med barnen. Reflekt-

ioner beskrivs som centrala för att processen ska bli komplett och där barnen 

görs delaktiga genom att de tillsammans ska titta på vad de tidigare gjort. En 

variation i beskrivningarna av processerna är läroplanensmålen som inte besk-

rivs i de sistnämnda citaten. 
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5.2.3 Verktyg  

Det används olika verktyg för att dokumentera med på samtliga förskolor. Ge-

mensamt har förskollärarna att de fotar, filmar och för anteckningar. Det som 

skiljer dem åt är hur dokumentationen används och presenteras. Gina arbetar 

på en förskola där det finns en dokumentationstavla i hallen. Där presenteras 

bilder och text som hon säger att barnen själva väljer ut att visa i hallen. De 

skriver även ett observationsprotokoll som de antecknar i och använder både 

vid planerade aktiviteter som spontana aktiviteter. På Desirees förskola förs 

loggbok i hallen. Dokumentationen som lokaliseras i hallen görs för att ge 

vårdnadshavare en inblick i vad som sker på förskolan.   

[…] De får själva ta bilder med våra Ipads om de till exempel har byggt något. 

(Gina) 

[…] Vi har dokumentationskamera som finns tillgängligt för barnen att ta foton 

med och den är helt fantastisk […] det blir verkligen på barnens initiativ och 

dom tycker det är väldigt roligt. (Hedvig) 

[…] Vi försöker ibland visa det vi dokumenterat med hjälp av projektor för då 

är det lätt för alla barn att se. (Caroline) 

Förskollärarna berättar ovan att de önskar ge barnen inflytande i dokumentat-

ionen med hjälp av verktyg så som projektor, foton och Ipad. Gina lyfter Ipad 

som den artefakt som barnen får använda för fotografering. Hedvig lyfter 

dokumentationskameran som tillgängligt för barnen. Detta påvisar att foton är 

det verktyg som framträds som det barnen lättast ges delaktighet i. Foton samt 

bilder används som materiella verktyg i dokumentationsarbetet. Foton lyfts av 

förskollärarna som tydligt och konkret för barnen att få se och återuppleva hän-

delser men även betydelsefullt i reflektioner med barnen. Ett foto kan enligt 

Alma ändra fokus: 

[...] Jag kan berätta massor om ditt barn med bara en bild och att vi zoomat in 

vårt uppdrag vad vi ska titta efter. (Alma) 

Resultatet visar också att foton kan användas på olika sätt. Med det menas att 

en bild kan användas olika beroende på syfte. Alma beskriver ovan att med 

foton kan det fokusera på det faktiska uppdraget. Likande menar Hedvig som 

lyfter utvecklingssamtalens funktion där en bild på ett görande presenteras för 

föräldrarna i syfte att visa på ett nytt lärande. Hon gör en jämförelse där samma 

foto visas vid en samling där syftet kan vara att få barnens perspektiv på en 

händelse istället för fokus på ett nytt lärande.  
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5.3 Varför dokumenterar de? 

I denna kategori beskriver förskollärarna den pedagogiska dokumentationens 

utveckling och hur den används i utbildningen. Det blir framträdande i resul-

tatet att dokumentationen används för att följa barnens intressen men även för 

att dokumentera barns svårigheter.  

5.3.1 Den pedagogiska dokumentationens utveckling 

Planeringen framställs under intervjuerna som viktiga faktorer för att kunna 

utveckla dokumentationsarbetet. En av förskollärarna berättar om hur hon 

varje år gör en kvalitetsrapport som ska syfta till att säkerhetsställa kvalitén i 

arbetet på förskolan och att den skrivs utifrån det arbetslaget under året har 

dokumenterat. 

Desiree beskriver att hon vill dela dokumentationen med andra:  

Det är ju inte pedagogiskt förrän jag kan dela den med någon annan. Det kan 

ju vara pedagogiskt innehåll i planeringen men det blir ju inte pedagogiskt 

förrän man ser helheten. […] man ska få ett kvitto tillbaka och det här med 

vad gör vi sen då? (Desiree) 

De flesta förskollärarna förklarar under intervjuerna att det är just på månads-

uppföljningen de kan få tid till att samtala om vad de under månaden doku-

menterat och där kunna reflektera tillsammans i arbetslaget för att gå vidare i 

arbetet för att göra dokumentationen pedagogisk. 

Syftet med den pedagogiska dokumentationen visar sig i resultatet ha föränd-

rats över tid. Framförallt Alma, Caroline och Ella beskriver hur syftet med 

dokumentationen idag ser annorlunda ut än hur den gjorde i början av deras 

karriär. Förskollärarna lyfter även den digitala utvecklingen och att doku-

mentationen har ett mer riktat fokus i verksamheten. Ella berättar att doku-

mentationen förr var för ytlig.  

Caroline beskriver hur syftet med dokumentationen enligt henne ändrat fokus: 

[…] Det är lite annat syfte, nu handlar dokumentationen mer om barns utveckl-

ing och lärande. (Caroline) 

Gina berättar att dokumentationen idag handlar om information och hur den 

tas tillvara på: 

[…] Det betyder att man samlar information för att kunna följa barnens ut-

veckling och lärande, men även för att visa barnen och diskutera med dem vad 

vi har gjort och för att se deras lärande i det. (Gina) 

Caroline lyfter att dokumentation tidigare var mer “fotoalbumsbilder” där fo-

ton var i fokus för att visa föräldrarna. Hon säger att hon ser en förändring där 
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syftet nu fokuserar mer på själva görandet. Gina berättar ovan om hur den pe-

dagogiska dokumentationen för henne innebär att dokumentera över en tid för 

att kunna se utveckling som barnen gjort samt att barnen på egen hand ska 

kunna redogöra för deras lärande. Samtliga förskollärare påpekar att syftet med 

att dokumentera nu har ett mer riktat fokus på barns lärande och utveckling. 

Barnens reflektioner och diskussioner lyfts fram som viktiga för att kunna få 

enskilda barns perspektiv för vidare utveckling. 

5.3.2 Verksamheten/Utbildningen 

Två av förskollärarna har gemensamt att de förklarar den pedagogiska doku-

mentationen som en tårtbit där det ska bildas en helhet och då enligt dem flyter 

arbetet på. Dessa tårtbitar menar de hittas i vardagen med barnen och som till-

sammans ger den röda tråden i arbetet med pedagogisk dokumentation och som 

gör att verksamheten kan utvecklas. De båda förskollärarna ger en förklaring 

där tårtbitarna signalerar att det sker en avsmalning i arbetet. De berättar bland 

annat att en av dessa tårtbitarna innebär att följa barnens intressen av vad de 

vill göra just nu. 

[…] det gäller ju att lyfta det vi behöver se och inte allt runt omkring […] vi 

kan se efter det vi vill se efter om vi riktar fokus […] (Alma). 

[…] vi ska ju inte bedöma barnen utan vad vi på förskolan gjort (Desiree). 

Förskollärarna lyfter att det praktiska arbetet och rutiner på förskolan är det 

viktiga för att kunna utveckla verksamheten. Under intervjuerna delger flerta-

let att den pedagogiska dokumentationen är grundläggande för att de som för-

skollärare kan finna nya vägar i att undervisa men även hur utbildningen ska 

bli så inspirerande som möjligt för barnen. 

[…] efter temat delade vi ut ett frågeformulär till vårdnadshavarna där de fick 

fylla om de tyckte deras barn lärt sig något utifrån de lärandemål vi hade. (Ella) 

Utifrån Ellas kommentar ovan får vi en beskrivning till hur hon kan involvera 

vårdnadshavarna och på så sätt få en inblick i hur pedagogerna behöver ut-

veckla utbildningen. 

5.3.3 Dokumentera barns utmaningar och svårigheter 

Det framkommer att förskollärare även ser den pedagogiska dokumentationen 

som ett sätt att synliggöra vilka utmaningar och svårigheter barnen har. 

[…] annars är det mest att man noterar på varje barn och vilka utmaningar vi 

ser här. (Desiree) 

[…] dokumentationen gör ju även att vi får syn på svårigheter som barnen har 

som de behöver extra stöttning i. (Hedvig) 
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En variation som framträder är hur begreppet utmaning används där det ovan 

synliggörs med dokumentationen om vilka utmaningar barnen har. Resultatet 

visar att pedagogisk dokumentation används olika beroende på förhållnings-

sätt. 

[…] Tänker på vår läroplan, det är ju det som styr oss. Vad är det här barnet 

behöver med sig. Om något barn kanske har svårt för något är dokumentat-

ionen viktig att ha med sig. (Ella) 

En av förskollärarna lyfter läroplanen som förskolans styrdokument och menar 

att det är den som styr hur hon dokumenterar barns svårigheter. Pedagogisk 

dokumentation har för henne olika innebörd men där ett av dem innebär att få 

syn på barnens behov och vidare utveckling, där läroplanen stödjer förskollä-

raren att synliggöra detta. 

5.3.4 Reflektioner och att följa barns intresse 

Reflektioner med barn och kollegor är återkommande som betydelsefullt för 

att arbeta med pedagogisk dokumentation. Det varierar hur förskollärarna ut-

trycker sig varför det anses vara betydelsefullt med reflektioner. En förskollä-

rare menar att utan barnens åsikter kommer de inte vidare i att arbeta med pe-

dagogisk dokumentation medan en annan förskollärare lyfter att samtalen med 

barnen är det som är värdefullt för vidare planering av aktiviteter bland annat. 

Freja berättar om hur hon samtalar kring bilder med barnen i samlingar. Syftet 

med det är att barnen ska få återberätta händelser och därmed prata om vad 

som finns på bilden samt vad de gjorde där. 

[…] Det är viktigt för mig att få barnens reflektioner med oss för att kunna gå 

vidare […] Det gör ju att vi kan följa deras intressen och spinna vidare på det 

(Hedvig) 

[…] om vi ser det som ett tidsperspektiv så ser vi hur de målar och att de själva 

kan se en utveckling med en så kort period och att det kan bli så tydligt […] 

eller att se hur liten man va på en bild […] och att det blir dokumenterat. 

(Desiree) 

Det som utmärker sig och som är kärnan i deras beskrivningar är att pedagogisk 

dokumentation handlar om reflektion tillsammans med kollegor och barn. 

Desiree pratar ovan om att barnen kan se på bilder på sig själva som yngre men 

även målade bilder som de gjort för att få reflekterat i hur en förändring har 

skett. Hon lyfter att det ger barnen en möjlighet att kunna berätta sina tankar 

där även de vuxna ges en chans att få ta del av barnens reflektioner. Hon trycker 

på vikten att dokumentera såna här saker. Vi uppfattar det som att med hjälp 

av barnens reflektioner ger det förskollärarna större möjlighet att följa barnen 

och att de får ta del av barnens perspektiv. En annan förklaring är att genom 

pedagogisk dokumentation blir det enklare att få syn på barnens intresse och 

utifrån det inspireras till vidare arbete och utmaningar. 
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5.4 Barns delaktighet och inflytande i dokumentationen 

I denna kategori besvaras forskningsfrågan: Vilka variationer framträder i för-

skollärarnas uppfattningar om barns inflytande och delaktighet i den pedago-

giska dokumentationen? 

Samtliga förskollärare i studien berättar att de alltid arbetar med en intention 

om att ge barnen inflytande i dokumentationen men att det inte alltid är så en-

kelt i det praktiska arbetet. Några förskollärare förklarar att de upplever att 

barnens delaktighet i dokumentationen och pedagogisk dokumentation som re-

lativt nytt och att det finns svårigheter med att få in det som en naturlig process 

i förskolorna.  

Caroline berättar om att de fått en insikt i att barnen ska vara delaktiga och att 

deras röster ska bli hörda: 

[…] Förr har vi nog inte frågat dem så mycket. (Caroline) 

Resultatet visar att när medvetenheten inte funnits tidigare i att göra barnen 

delaktiga i dokumentationen så har förskollärarna inte ställt frågor till barnen i 

samma utsträckning som de gör nu. 

[…] Skriver ner vad vi hör ifrån barnen. […] Viktig för att barnen ska känna 

sig delaktiga. (Britta) 

Det blir påtagligt att förskolläraren har en vilja att barnen ska känna sig delakt-

iga i samtal som rör dem. Barnens inflytande i dokumentationen blir framträ-

dande i att tillåtas samtala och bli lyssnade på.  

[…] Men upplever inte att barnen själva kanske tyckte att de fick så mycket 

inflytande. (Caroline) 

Caroline lyfter en spännande aspekt av att ge barnen inflytande i den pedago-

giska dokumentationen där hon beskriver att barnen själva kanske inte alltid är 

så medvetna om när de ges inflytande i förskolan. Hon berättar om en situation 

i förskolan där pedagogerna visade upp bilder ifrån en aktivitet de gjort tidigare 

under veckan där de önskade att barnen skulle få återberätta och delge sina 

reflektioner. Tanken var att de då skulle ge barnen delaktighet i dokumentat-

ionen och för att se om det gick att upptäcka nya saker barnen ville utforska. 

Upplevelsen blev istället att barnen mest var intresserade av att se på bilder av 

sig själva och inte hade så många andra tankar just där och då. Caroline tror att 

det kan ha berott på att det är ett relativt nytt arbetssätt för dem med att låta 

barnen vara delaktiga i dokumentationen och att barnen är ovana att sitta och 

reflektera och berätta om sina tankar.  

[…] Det dom har inflytande i, det vi uppmuntrar dom i är att de har börjat 

fråga pedagogerna om de kan fota det de har gjort. (Ella) 
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Ella berättar ovan hur barnen får inflytande i det som från början är vuxenstyrt 

i och med vuxnas uppmuntran. Hon berättar att barnen nu blivit mer medvetna 

om att även de har möjlighet till att dokumentera när dem själva vill. 

[…] det är ofta mycket prat om barnens perspektiv och hur ska vi kunna fånga 

det och ta tillvara på barnens funderingar om vi inte inkluderar dom i doku-

mentationsarbetet. (Hedvig)  

Hedvig berättar om hur hon ser att barnen måste ha inflytande i dokumentat-

ionen för att ha med barnens perspektiv i förskolan hon arbetar på. Några av 

förskollärarna berättar att dokumentationen oftast är vuxenstyrd men att de 

egentligen inte vill att den ska vara det. De beskriver även att de vill att barnen 

ska vara med och ha mer delaktighet i förskolorna samt få vara med och doku-

mentera mer. De flesta av förskollärarna lyfter reflektionen tillsammans med 

barnen som grunden för att nå barnens tankar och på så vis kunna ge barnen 

inflytande i förskolorna. De menar att det är genom barnens tankar och livs-

världar de kan försöka förstå vad det är barnen finner intressant. De variationer 

som framträder om barns delaktighet och inflytande i dokumentationen är att 

det både är vuxen styrt men också att förskollärare försöker utgå från barnens 

perspektiv.  

5.5 Dilemman och möjligheter gällande barns inflytande i 

dokumentationen 

I denna kategori besvaras forskningsfrågan: vilka möjligheter och dilemman 

blir framträdande gällande barns inflytande i dokumentationen? I resultatet be-

skrivs GDPR som en påverkan i dokumentationsarbetet. Tillgång till verktyg 

och tidsbrist framställs som dilemman. 

5.5.1 Dilemman  

GDPR kommer på tals av samtliga förskollärare i studien. En förklaring till 

vad GDPR-lagen står för är att lagen skyddar enskildas grundläggande rättig-

heter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter (datainspekt-

ionen.se). 

[…] man är lite rädd nästan. (Hedvig) 

Hedvig pratar om hur GDPR medfört en osäkerhet som förskollärare vad de 

får fota och hur det ska användas. Hon beskriver att hon vill att barnen ska 

kunna fota på egen hand men då blir det lätt att ansikten blir med på barn som 

inte gett tillåtelse för detta. 

[…] en osäkerhet om man gör rätt eller fel och jag kan sakna att ta foton på 

barnen inför utvecklingssamtal. (Caroline) 

[…] gdpr har hjälpt till med osäkerheten vi kanske inte kan visa vissa bilder 

[…] visst kan vi väl visa? Eller får vi det. (Alma) 
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Samtalen med förskollärarna tyder på en osäkerhet och rädsla som har bidragit 

till en undran över hur de ska dokumentera på förskolan. Utifrån citaten fram-

träder förskollärarnas föreställningar om GDPR och därmed hur det påverkar 

barnens inflytande i dokumentationen. 

Desiree menar att det är lättare att driva verksamheten framåt ju mer barnen 

kan uttrycka sig medans de yngre barnen uttrycker mer känslor där de vuxna 

blir extra viktiga för att försöka tolka och förstå dem. Alma menar utifrån egen 

erfarenhet att det stoppat upp med att ge tillbaka till barnen, att arbetslaget 

reflekterat men inte fångat upp barnens tankar. Britta förklarar att hon vill att 

barnen ska få inflytande men tycker att barnen inte ska få ha alltför mycket 

delaktighet som i exempelvis planering av utvecklingssamtal. 

En av förskollärarna lyfter att ett dilemma blir tillgängligheten med digitala 

verktyg för barnen. Hon menar att om barnen ska kunna fota och filma på egen 

hand och spontant i vardagen så krävs att barnen får tillgång till digitalt verktyg 

så som Ipad och kamera. Det visar sig att det krockar med försiktigheten och 

vad som händer om saker går sönder. Det försvårar då arbetet med dokumentat-

ionen för personalen senare. En av de andra förskollärarna lyfter att de inte har 

en Ipad på avdelningen för tillfället då det blivit stulet, vilket hon ser som en 

problematik för att barnen ska få möjlighet att fota och filma. 

[…] telefonen behöver vi ju ha utan att barnen ska använda den, det är viktiga 

nummer till vårdnadshavare som barnen kan lyckas ringa till och det blir ju 

konstigt. (Hedvig) 

Vi förstår det som att förskollärarna vill ge barnen resurser till att på egen hand 

dokumentera utifrån barnens perspektiv och deras spontana upptäckter men att 

det stoppas på grund av att verktyg som i detta fall Ipad, ses som svårhanterligt 

i och med att de lätt går sönder om det tappas och i vissa fall finns det inte på 

avdelningarna. Telefonen ses som ett verktyg att användas av vuxna då det 

finns viktig information som behövs i andra syften. 

Tidsbristen är påtaglig enligt samtliga förskollärare. Några nämner att det är 

svårt att få planeringstid vilket de tror påverkar dokumentationsarbetet. Britta 

säger att hon gärna vill jobba mer med pedagogisk dokumentation men menar 

på att brist på tid för planering ställer till det samt att hon önskar bättre verktyg 

för att kunna fota och filma mer. Britta säger att dokumentationen varit mer 

levande om de fått till planeringstiden. Liknande menar Alma som ger en be-

skrivning av att allt hänger ihop såsom planering och reflektioner, det krävs en 

röd tråd genom hela arbetet där dokumentationen blir lidande när planeringen 

inte hinns med. En förskollärare nämner även barngruppens betydelse som ett 

dilemma då hon arbetar i en barngrupp som hon menar har svårt att ta ett nej 

från pedagogerna. Några av förskollärarna nämner att de saknar att visa upp 

foton på barnen vid utvecklingssamtal. 
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Dilemmat blir påtagligt att det är svårt för förskollärarna att förklara för oss 

vad pedagogisk dokumentation innebär då det flertalet gånger nämns under 

intervjun att pedagogisk dokumentation känns stort att arbeta med. 

5.5.2 Möjligheter 

Tidigare beskrevs förskollärarnas tankar om GDPR som ett dilemma. En vari-

ation som framträder är hur det även lyfts som en möjlighet. Alma menar att 

GDPR även kan ses som positivt med att fokus blir mer på vad som faktiskt 

ska dokumenteras och vilka bilder som används i verksamheten, vilket syfte 

det har. Hon menar att alla bilder inte behöver synas. Även Gina lyfter det 

positiva med GDPR att det är bra och att fokus hamnar rätt, att de dokumente-

rar det barnen gör istället för foton enbart för fotografier. 

Alma berättar i intervjun om hur foton används på förskolan, att det har för-

ändrats och att tanken bakom vad som visas har utvecklats. Som exempel med 

den synliga dokumentationen som hänger i hallen där hon inte visar barnens 

ansikten. Istället vinklas bilderna för etiska aspekter men även för att påvisa 

vad barnen faktiskt gör på bilden. 

Freja uttrycker att barnen har inflytande främst vid foto och film som doku-

mentationsverktyg. Hon lyfter ett exempel när pedagoger tar fram dokumentat-

ionen och visar barnen så att de får en chans att återuppleva och återberätta 

själva händelsen och dela upplevelsen med varandra. 

[…] vi pratar om vad som finns på fotot och vad vi gjorde där […] 

Freja berättar om hur hon skriver ut foton och använder sig av dem i de dagliga 

samlingarna där barnen får möjlighet att samtala om bilderna. En förskollärare 

menar att hon ger tillbaka dokumentationen till barnen på ett annat sätt idag än 

hon gjort tidigare. Barnen görs delaktiga i reflektioner efter att de vuxna gjort 

dokumentationen och att de då kan vara med att påverka genom diskussioner 

och samtal. 

Gina säger att när barnen i verksamheten har tillgång till Ipad och därmed ges 

möjligheten att själva dokumentera på eget initiativ, ges barnen inflytande. 

Liknande menar Freja att barnen får inflytande när de själva får vara med och 

fota och filma. 

[...] vi intervjuar barnen innan utvecklingssamtalen så att de blir mer delaktiga. 

(Gina) 

Gina är den enda förskolläraren som beskriver hur barnen får delaktighet inför 

utvecklingssamtal genom att de på hennes avdelning gör barnintervjuer före 

samtalen med vårdnadshavarna.  
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5.6 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis visar studiens resultat följande.  

Resultatet visar att samtliga av förskollärarna använder sig av dokumentat-

ionen för att dokumentera barns lärande och utveckling men även främst till 

att utveckla utbildningen. Några anser sig använda dokumentationen för re-

flektion tillsammans med barnen men inte alla. Den pedagogiska dokumentat-

ionen framträder som främst vuxenstyrt där den sker utefter vad förskollärarna 

valt att de ska titta på. Några av förskollärarna beskriver stunder i barnens var-

dag där de tar tillvara på det barnen pratar om och är intresserade av där de 

sedan tar tillfället i akt att skapa lärsituationer tillsammans. Alla respondenter 

har inte kommit lika långt i arbetet med pedagogisk dokumentation och det 

stannar ofta upp på grund av okunskap och tidsbrist. En faktor som flera näm-

ner som försvårar arbetet med dokumentationen är GDPR lagen vilket skapat 

en rädsla och osäkerhet kring vad förskollärarna vågar dokumentera. De ser att 

lagen är positiv eftersom de då måste ha ett annat tänk när de fotar där de måste 

värna om barnens integritet men de lyfter då att om de ska arbeta med pedago-

gisk dokumentation försvårar det arbetet med vad de kan fota/filma och visa 

upp. Några förskollärare nämner att de saknar att kunna visa upp foton på ut-

vecklingssamtal medans en annan förskollärare menar att hon fortfarande gör 

det och då genom att visa foton på vad barnet gjort utan fokus på ansiktet. Hon 

anser att hon fortfarande kan använda sig av foton vid utvecklingssamtal och 

kan berätta för vårdnadshavare vad barnet gjort. Några nämner att de redan 

arbetar med pedagogisk dokumentation medans andra upplever att det är lite 

svårare att ändra om sitt arbetssätt och få in dokumentationen som en del av 

vardagen.  

Alma nämner under intervjun att har man det rätta tänket så är man där redan. 

Uttalandet syftar till att det krävs att verksamma inom förskolan har ett positivt 

tänk och gör sitt bästa för att ge barnen inflytande. Först då blir den pedago-

giska dokumentationen en naturligt integrerad del i förskolan. Verktygens be-

tydelse i form av Ipad och kamera verkar utifrån förskollärarnas kommentarer 

avgörande för hur mycket barnen ges inflytande i dokumentationen. Några 

nämner att det hade underlättat att haft en Ipad som barnen kunnat använda sig 

av för att själva få fota sådant de är intresserade av. Det varierar i hur förskol-

lärarna beskriver barns inflytande och delaktighet på förskolorna samt att det 

finns en önskan om att ge barnen mer inflytande än vad de ger nu. Några förs-

kollärare förklarar hur de ger barnen inflytande och delaktighet men att barnen 

kanske inte är medvetna om att de har det eftersom de ej är vana att ha den 

typen av inflytande. Resultatet visar även att det främst är vuxenstyrt när bar-

nen ges möjlighet att ha inflytande och delaktighet i dokumentationen.  
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6 Diskussion 

I följande kapitel kommer studiens utfall diskuteras i relation till tidigare forsk-

ning. Val och metod kommer diskuteras i kapitlet samt förslag ges på vidare 

forskning inom området.  

6.1 Resultatdiskussion  

Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om förskollärares föreställ-

ningar om pedagogisk dokumentation och hur det speglar sig i arbetet med 

dokumentationen på förskolan. Eftersom denna studie grundar sig i en feno-

menografisk metodansats är det förskollärarnas varierade uppfattningar kring 

fenomenen dokumentation, pedagogisk dokumentation och barns inflytande 

som är betydelsefullt. I följande avsnitt synliggörs därför variationer av förs-

kollärarnas svar och jämförs med tidigare forskning, litteratur samt förskolans 

styrdokument. Avslutningsvis sätts studiens resultat i relation till det utveckl-

ingspedagogiska perspektivet och det postkonstruktionistiska perspektivet.  

6.1.1 Dokumentationsarbetet i förskolan 

Alla som arbetar inom förskolan ska följa förskolans läroplan där strävans-

mål, normer och värden beskrivs. Men vi lyckas inte läsa oss till direkta be-

skrivningar på hur arbetet praktiskt med dokumentation ska ske ute på för-

skolorna. Det är tolkningsbart och därför intressant att i denna studie få en in-

blick i förskollärarnas föreställningar om dokumentation och den pedago-

giska dokumentationen. Dokumentation beskrivs i läroplanen bland annat ge-

nom beskrivningen av att barnen ska få möjlighet att föra fram sina åsikter, 

att barns reflektioner ska tas tillvara på i utbildningen samt att all utvärdering 

i förskolan ska utgå från ett tydligt barnperspektiv (Skolverket, 2018).  

Efter analysen av intervjuerna kan vi konstaterat att pedagogisk dokumentat-

ion har olika innebörder för förskollärarna. I Alnerviks (2013) studie visar re-

sultatet att pedagogisk dokumentation beskrivs som ett komplext verktyg. 

Likheter syns i vår studie där dokumentationen upplevs svårtolkat och att det 

är delad uppfattning kring hur den ska användas på förskolan. Några av re-

spondenterna tolkar det som att pedagogisk dokumentation ska innehålla re-

flektion och diskussion med barn och andra verksamma pedagoger, vilket 

även litteratur såsom Lenz Taguchi (2012) och Sheridan, Pramling-Samuels-

son (2016) påpekar. Andra påstår att pedagogisk dokumentation är till för att 

utveckla verksamheten eller som verktyg för att få syn på barnens utveckling.  

Förskollärarna uttrycker i vår studie hur läroplanen är den som påverkar deras 

arbete och det framkommer tydligt att de utgår från flera beskrivningar från 

förskolans läroplan i deras sätt att förklara föreställningar om innebörden av 

pedagogisk dokumentation. 
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Synen på pedagogisk dokumentation varierar beroende på vad som anses att 

den ska användas till (Skolverket, 2008). Idag syftar dokumentationen av det 

systematiska kvalitetsarbetet till att utveckla förskolornas kvalitet så att de 

uppfyller nationella mål och ger alla barn en likvärdig utbildning (Skolverket, 

2012). I vår studie framkommer variationer av användningsområden där 

dokumentationen används för bland annat planeringsarbete, synliggöra bar-

nens utvecklingsområden, utvecklingssamtal, kvalitetsredovisning samt för 

barnens möjligheter till att återuppleva händelser. Pedagogisk dokumentation 

innebär enligt Dahlberg och Åsén (2011) att reflektera och bearbeta material, 

det ska göras både med arbetslaget som med barnen. Vårt resultat visar att det 

råder en okunskap om vad begreppet innebär för förskollärarna och vi ser att 

flertalet anser sig arbeta med pedagogisk dokumentation men det finns svå-

righeter med att redogöra för hur det praktiska arbetet faktiskt är pedagogisk 

dokumentation. I resultatet blir det även påtagligt att i vissa fall ges en be-

skrivning av dokumentation men det redogörs inte för att det blir nedskrivet, 

antecknat eller fotograferat. 

Det har i studien framkommit tydliga skillnader i förskollärarnas föreställ-

ningar om arbetet med pedagogisk dokumentation, om det sker planerat, 

spontant eller riktat mot strävandemål. Förskollärarna har redogjort för sina 

varierade förhållningssätt och strategier kring att arbeta med pedagogisk 

dokumentation. Vår studie visar att pedagogisk dokumentation används som 

både ett arbetssätt och ett arbetsverktyg där arbetet görs regelbundet, precis 

som både Alnervik (2013) och Dahlberg, Moss och Pence (2001) uttrycker. 

Under intervjuerna kom det på tals vad förskollärarna ser som svårigheter 

med dokumentationen, men även vilka möjligheter det för med sig att aktivt 

arbeta med pedagogisk dokumentation. Ett återkommande ämne som dyker 

upp i vårt resultat är den etiska aspekten där flertalet är osäkra på hur de ska 

fota eller filma efter att GDPR lagen trädde i kraft. Vi kan se en variation i 

hur GDPR vänds som en möjlighet av de som är relativt nyutbildade förskol-

lärare. De upplever inte samma problematik med hur de ska dokumentera. 

Detta tror vi kan bero på att de redan ifrån start i yrket behövt tänka på de 

etiska aspekterna, vilka Lindgren och Sparrman (2003) även beskriver som 

barns rätt till att skyddas i dokumentationen. I Elfströms (2013) studie lyfts 

ett dilemma med att dokumentationen kan ses som ett omfattande och krä-

vande projekt vilket även blir framträdande i vår studie. Förskollärarna be-

skriver pedagogisk dokumentation som stort att arbeta med och framförallt 

när de känner en osäkerhet kring hur arbetet ska gå till.  

Enligt förskollärarna krävs mer tid för reflektion tillsammans med såväl arbets-

lag som barngrupp samt enskilda barn för att få till en fungerande rutin med att 

göra dokumentationen pedagogisk. Ett av resultaten som visar sig i Elfström-
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Petterssons (2014) studie är att när förskollärare använder dokumentationsmal-

lar, vilka de använder för att utveckla förskolans kvalité, så kan fokuset på 

enskilda barn tappas och istället hamnar på förskollärarnas aktivitet. I vår stu-

die blir dokumentationsmallarna centrala som en del av det förskollärarna lyf-

ter som deras skjuts in i den pedagogiska dokumentationen och våra tankar blir 

då hur det används i praktiken. Om fokus blir på det förskollärarna önskar se 

mer av än det barnen visar intresse för. Detta blir utifrån de vuxnas perspektiv 

då det från början är vuxenstyrt. Ett tydligt resultat visar att verktygen är av-

görande för hur mycket inflytande barnen ges i dokumentationsarbetet samt att 

verktygen därmed påverkar hur de anser sig arbeta med pedagogisk doku-

mentation.  

6.1.2 Barns inflytande i dokumentationen 

Läroplanen för förskolan lyfter att utbildningen i förskolan ska genomföras i 

demokratiska former och lägga grund till barnens intresse och ansvar för att 

barnen aktivt ska kunna delta i samhället (Skolverket, 2018). I vår studie 

framträder en önskan om att arbeta med barnens inflytande och att de vill ge 

tillbaka dokumentationen till barnen men att det ofta inte resulterar i det. 

Detta liknar resultat i Ribaeus (2014) studie där pedagoger brister i att besk-

riva sin förståelse av demokratiuppdraget där det sätts upp mål om hur barn 

ska få inflytande på förskolan men att det inte riktigt nås upp till dessa mål. 

Ribaeus (2014) påstår att demokratiuppdraget kretsar kring barns inflytande 

och delaktighet som då borde vara en prioritering utifrån läroplansmål. Enligt 

Dahlberg och Åsén (2011) ges barnen möjlighet genom dokumentation att få 

minnas och återbesöka sina upplevelser och därmed reflektera kring sina 

egna lärprocesser. Detta betonar författaren som barnens livsberättelser på 

förskolan. Likande visar resultatet av vår studie där förskollärarna beskriver 

hur de vid bland annat samlingar låter barnen få se på foton som representerar 

en händelse som barnen kan se på och reflektera kring. Detta beskrivs som ett 

konkret sätt att få höra barnens eftertanke. Denna process beskrivs i studien 

som barnens egna återberättelser och lyfts som viktig för vidare planeringsar-

bete. Det är även förskollärare som beskriver något annat än det Dahlberg 

och Åsén (2011) förklarat, nämligen att det finns en önskan om att de kunde 

reflekterat mer med barnen men att det kan vara svårt i barngrupper som upp-

levs stökiga.  

Tidsbristen blir påtagligt i studiens resultat. De flesta av förskollärarna be-

skriver att bara de haft mer tid för planering och reflektion i arbetslagen 

skulle de kunna ha större möjligheter till att dokumentera mer med barnen. I 

studien framkommer även en variation då delar av resultatet visar att det inte 

skulle vara bra för barnen att ha för mycket inflytande i dokumentationen då 

barnen idag redan är stressade och därmed inte behöver mer ansvar än de re-
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dan får. Detta anser vi belyser olika förhållningssätt där skilda åsikter fram-

träder och i sistnämnda fall om barn ens ska få ha inflytande i dokumentat-

ionen trots att läroplanen talar för att barnen ska ha inflytande i utbildningen. 

En stor del av förskollärarna i vår studie har fått kompetensutbildning inom 

pedagogisk dokumentation och tagit del av stödmaterial för att underlätta ar-

betet. Tidigare studier lyfter att fortbildning inom ämnet (Holmberg, 2015) 

och storlek på barngrupp (Turnsek, 2007) spelar en avgörande roll i vilken 

mån pedagoger arbetar med pedagogisk dokumentation samt hur de ger bar-

nen inflytande. I vår studie framkommer liknande resultat där flera av förs-

kollärarna beskriver kompetensutbildning som en bra grund för arbetet med 

pedagogisk dokumentation och som hjälpt dem att komma en bit på vägen. 

Storleken på barngrupp är det dock ingen som nämner ordagrant i studien. 

Däremot nämner en förskollärare under intervjun och som även presenteras i 

resultatet, att barn idag inte kan ta ett nej vilket hon menar försvårar arbetet 

med dokumentationen. Vi tolkar detta som en avgörande faktor för hur barn 

görs delaktiga i dokumentationen och att förskolläraren i detta fall ser barn-

gruppen som en påverkande faktor till att arbetet med pedagogisk doku-

mentation anses vara svårt. Även tidsbristen blir påtaglig i vår studies resultat 

där förskollärare ofta nämner att tid för planering och reflektion inte finns 

och därmed stannar arbetet med dokumentationen upp. Detta blir faktorer 

som påverkar barns möjligheter till delaktighet och inflytande i den pedago-

giska dokumentationen. Om förskollärarna fått tiden för planering så ser vi 

att det kunnat gynna barnens lärande och utveckling.  

I vår studie visar resultatet överlag ett dominerande vuxenperspektiv gällande 

dokumentationen men en önskan om att mer ta del av barnens perspektiv. Har 

barnen inflytande i förskolan och är delaktiga i utformningen av vardagen så 

anser vi att det ökar pedagogernas möjlighet att ta del av barnens perspektiv. 

En orsak till att barnens perspektiv inte tas till vara på i dokumentationen i den 

utsträckning förskollärarna önskar kan bottna i att de anser att tiden inte räcker 

till och att planeringen uteblir. Det skulle även kunna vara som Emilsson och 

Pramling Samuelsson (2012) skriver utifrån deras studie där pedagogerna gui-

dar barnen med frågor mot det som förskolläraren vill att barnen ska visa och 

prestera. Författarna lyfter att det är pedagogernas perspektiv som är i förgrun-

den trots att intresset från pedagogernas sida kan vara just att upptäcka barn-

perspektivet. 

Verktygen i form av film, bild och ljud kan enligt Vallberg Roth (2010) vara 

ett första steg till att fånga upp vad barnen utforskar och med hjälp av digitala 

verktyg underlättas arbetet med pedagogisk dokumentation.  Vi ser i vår studie 

att den digitala utvecklingen påverkat dokumentationen och att det ofta förva-

ras i datorerna på förskolorna. Det visar sig i intervjuerna att foton och Ipad 

ses som viktiga resurser för att ge tillbaka dokumentationen till barnen. Det 
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återupprepas vid flera tillfällen påpekningen av dessa artefakter som möjliggör 

barns delaktighet i dokumentationen.  

6.1.3 Utvecklingspedagogiskt perspektiv 

Under analysen av intervjuer med förskollärarna framkommer utvecklingspe-

dagogiska begrepp och uttryck tydligt.  I detta perspektiv har pedagoger ett på 

förhand bestämt mål i form av ett lärandeobjekt (Sheridan & Pramling Samu-

elsson, 2016). Utmärkande i vår studie är förskollärarna som sätter läroplans-

mål för aktiviteter som de vuxna ansvarar över för att nå ett visst lärande. Några 

av förskollärarna berättar även om hur läroplanen styr hur de ska arbeta och att 

de utifrån läroplanen planerar aktiviteter. Ett centralt begrepp inom utveckl-

ingspedagogiken är pedagogisk kvalitet (Sheridan & Pramlings Samuelsson, 

2016). Förskollärare i studien berättar hur de använder sig av en kvalitetsrap-

port för att säkerhetsställa kvalitén i deras arbete och att den skrivs utifrån de 

dokumentationer som gjorts. Detta tolkar vi som en viktig aspekt som förskol-

läraren gör för att utveckla den förskola hon arbetar på och synliggöra det prak-

tiska arbetet. I resultatet framkom även förskollärarnas tankar om pedagogens 

roll där de i vissa fall filmar pedagogerna på förskolan för att se vilka utveckl-

ingsområden personalen har. Det menar vi är en central betydelse i utveckl-

ingspedagogiskt perspektiv där förskollärarens kunskaper ses som viktiga för 

barnens lärande (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2016).  

Inom utvecklingspedagogiska perspektivet handlar dokumentation om att få 

kunskap om barns lärande och därmed följa upp progressionen i deras lärande 

(Sheridan & Pramling Samuelsson, 2016). En förskollärare berättar i intervjun 

att de synliggör barnen genom dokumentation. Tolkningen av detta blir att 

dokumentationen handlar om barnen och deras kunskaper samt lärande som 

förväntas att ske. Detta menar vi blir tydligt riktat mot utvecklingspedagogiskt 

perspektiv då det handlar om barnen och dess lärande. Vi beskrev tidigare i 

studien om hur Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2015) beskriver 

variationens betydelse för barns lärprocess. I resultatet framkommer dock inga 

såna variationer i enskilda förskollärares arbetssätt. Förskollärare lyfts i resul-

tatet som bland annat ansvariga för att alla ska vara delaktiga i det som görs på 

förskolan, vilket vi tolkar som en viktig roll som vuxen att förhålla sig till för 

att barn ska ges möjlighet att erövra ny kunskap.   

6.1.4 Postkonstruktionistiskt perspektiv 

I ett postkonstruktionistiskt perspektiv har förskollärare ett rihzomatiskt syn-

sätt. Detta innebär att man inom perspektivet ser på lärandet som att det går i 

olika intrasslade grenar och att lärandet därmed inte sker linjärt (Skolverket, 

2012). Jämfört med det utvecklingspedagogiska perspektivet som ser doku-

mentationen om barnen som centralt så är det dokumentationen med barnen 

som är betydelsefullt inom det postkonstruktionistiska perspektivet.  
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Flera av förskollärarna i studien lyfter vardagens betydelse för att dokumentera 

spontana upptäckter och där förskolläraren kan se nya händelser hela tiden på 

förskolan. En förskollärare beskriver hur de arbetar med en dokumentations-

tavla som de skapar tillsammans med barnen och utefter vad barnen vill ska 

synliggöras på den. Det här menar vi tyder på ett postkonstruktionistiskt för-

hållningssätt där dokumentationsarbetet blir levande och görs i samspel med 

både vuxna som barn på förskolan. Materialets betydelse är centralt inom per-

spektivet där Lenz Taguchi (2012) lyfter att dokumentationen kan ses som en 

kunskapsapparat där materiella ting påverkar likväl som vi människor gör. I 

studien framkommer användandet av material som telefon, anteckningsblock, 

pennor och Ipad som framträdande. Vi tolkar det som att dessa redskap ses 

som betydelsefulla och därmed avgörande för att barnen ges inflytande i den 

pedagogiska dokumentationen.  

Ett dilemma som framkommer i studien är tillgängligheten för de digitala verk-

tygen som då strider mot vad perspektivet står för. Pedagogisk dokumentation 

lyfts fram i studien och då i relation till att det krävs reflektion tillsammans 

med arbetslaget och barnen. Här dokumenteras vad som har hänt i lärandepro-

cessen. Pedagogisk dokumentation kan enligt postkonstruktionistiska perspek-

tivet ses som en aktiv agent som sätter igång lärprocesser och utveckling (Skol-

verket, 2012). Centralt resultat i studien visar att förskollärarna ser på pedago-

gisk dokumentation som ett hjälpmedel till vidare planeringsarbete och därmed 

fortsatt utveckling av utbildningen. Även mallarna som blir viktiga för förs-

kollärarna som stöd i arbetet med pedagogisk dokumentation, har inom post-

konstruktionismen en egen agens. Inom perspektivet lyfts miljön som en viktig 

aspekt (Skolverket, 2012). Kunskap beskrivs som nödvändigt och som uppnås 

i möten mellan både människor och miljöer. Under transkriberingen har vi sökt 

efter beskrivningar om miljöerna och hur de framställs som betydelsefulla men 

det nämns inte ordagrant av förskollärarnas beskrivningar.  

Sammanfattning 

I vårt resultat framkommer det utvecklingspedagogiska perspektivet mest tyd-

ligt då de flesta av förskollärarna i vår studie arbetar med målstyrda aktiviteter 

i utbildningen. Vi kan dock se att verktyg som Ipad, bilder och kamera är av 

stor vikt när förskollärarna ska dokumentera. En intressant aspekt vid analysen 

av resultatet som framkommer är att många av respondenterna har delar av 

utvecklingspedagogikens sätt att se på dokumentationen och samtidigt har 

vissa delar utifrån det postkonstruktionistiska sättet att se på dokumentationen. 

Detta visar sig genom att de flesta av förskollärarna kan vara både de som be-

stämt vad som ska dokumenteras men också att de ger barnen möjligheter att 

på egen hand dokumentera.  
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6.2 Metoddiskussion 

I denna studie har vi använt oss av en fenomenografisk metodansats som 

grund för att belysa variationer i förskollärarnas svar. För att göra detta har vi 

valt att använt oss av kvalitativa semistrukturerade intervjuer vid insamlandet 

av datamaterialet till vår studie (Christoffersen & Johannesen, 2015). Utifrån 

vårt syfte och valda metodansats passade valet av metod in i vår undersök-

ning då det var förskollärarnas föreställningar om dokumentation samt peda-

gogisk dokumentation som efterfrågades. Metoden anser vi var lämplig då vi 

kunnat få djupa svar av respondenterna och de gavs möjligheten att utveckla 

sina svar genom de följdfrågor som ställdes. Om vi istället valt en kvalitativ 

metod som enkäter anser vi att antalet medverkande blivit högre och vi hade 

nått en bredare målgrupp vilket även Christoffersen och Johannesen (2015) 

beskriver. Sammanställningen av datamaterial hade inte varit lika tidskrä-

vande men med enkäter anser vi hade försvårat möjligheten till djupare och 

fylliga svar vilket vi anser krävs för att svara på studiens syfte och forsk-

ningsfrågor. 

Innan utförandet av intervjuerna gjordes en provintervju. Detta för att se hur 

frågorna skulle upplevas när de ställdes till en utomstående person som inte 

hade inblick i vår studie. Christoffersen och Johannesen (2015) lyfter att ge-

nom att göra provintervju kan vi öva oss på intervjusituationen, hur olika svar 

hanteras och se om den utvalda tekniken lämpar sig för att få svar på de frågor 

vi undrar över. Valet av respondent till provintervjun blev en förskollärare som 

en av oss känner till sedan innan. Enbart en av oss studenter deltog i provinter-

vjun. När frågorna ställdes upptäcktes att vissa frågor behövdes korrigeras för 

att både vi och respondenten ansåg att de var otydliga. Trots en provintervju så 

upptäckte vi vid de riktiga intervjuerna att några frågor kunde uppfattas som 

svåra och vi tror detta kan ha berott på vilken förkunskap förskollärarna har 

kring ämnet men även att frågan kan ha varit svårtolkad och därmed upplevas 

relativt stor med mycket innehåll. Vi tänker att det kan ha funnits en rädsla hos 

respondenterna i att svara rätt eller fel. Detta blev tydligare när vi tillsammans 

lyssnade på de inspelade samtalen då respondentens svar ej svarade på frågans 

fokus vilket missades under samtalet. 

Vi upplevde att det var lätt att formulera följdfrågor under intervjuernas gång 

trots att följdfrågorna fick utformas beroende av respondenternas svar på frå-

gan. Känslan var att alla respondenter kändes trygga i att samtala med oss 

och samtalen flöt på bra. För att vara säkra på att få med allt respondenterna 

svarade spelades samtliga intervjuer in. Vi upplevde ej att respondenterna 

blev osäkra på grund av detta utan kunde känna att vi var mer närvarande i 

intervjuerna och att de kändes mer som ett levande samtal. 
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Respondenterna fick inte ta del intervjufrågorna innan, det valet gjordes för 

att kunna få så spontana svar som möjligt och att samtalet kunde flyta på med 

följdfrågor. Att ej ge ut frågorna på förhand valdes på grund av att respon-

denterna då skulle kunnat svara mer enligt vad de själva tror eller anser vara 

korrekt istället för vad de tror vi förväntar oss att de ska svara. Däremot gavs 

respondenterna information om undersökningens syfte och därmed fått en in-

blick inom vilket område frågorna skulle handla om. Det gjordes för att de 

skulle ges möjlighet att få en förförståelse kring syftet av studien och kunna 

låta ämnet avgöra om de vill delta i studien eller ej.  

När vi mailade förskollärarna skrev vi att studien syftade till deras föreställ-

ningar om pedagogisk dokumentation med fokus på barns inflytande. Vi tänkte 

nu på efterhand att vi gav dem lite mycket information. Det hade varit mer 

öppet om vi enbart meddelat att studien syftar till pedagogisk dokumentation 

så hade barns inflytande kunnat studerats genom hur förskollärarna per auto-

matik berättar om detta. 

Nu på efterhand känner vi att svaren kan uppfattas lite ytliga och att vi kunnat 

gå djupare in på vilka variationer som framträder. Under intervjuerna kunde vi 

ställa ännu mer ingående följdfrågor som vi upptäckte missades under transkri-

beringen.  

6.3 Slutsats  

Vi har förhoppningar om att studiens resultat får verksamma inom förskolan 

att reflektera kring hur dokumentationsarbetet ser ut på deras förskolor och hur 

barnens perspektiv tas till vara på. Slutsatsen i den här studien blir att förskol-

lärare uppfattar arbetet med pedagogisk dokumentation som svårtolkat och 

problematiskt att förklara i ord då det mer samtalas runt ämnet.  

I studien har framkommit variationer i förskollärarnas arbetsmetoder med den 

pedagogiska dokumentationen. Detta trots att flertalet fått kompetensutbild-

ning inom området och att samtliga är utbildade förskollärare. Dokumentat-

ionen görs under planerade aktiviteter men även spontant i vardagliga upptäck-

ter som i vissa fall används till underlag för utvecklingssamtal men även för 

att visa vårdnadshavare i hallen. Resultatet visar att dokumentationen sällan 

ges tillbaka till barnen utan att det mer används för att utveckla verksamheten 

och att det från början är vuxenstyrt.  

Vi ser i resultatet att barnen får inflytande i vardagliga aktiviteter som på för-

hand är planerade av förskollärarna. Flertalet av förskollärarna arbetar mot lä-

randeobjekt, det vill säga det de på förhand bestämt att barnen ska lära sig. I 

dessa aktiviteter synliggör dem barnens lärande processer vilka de dokumen-
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terar för vidare planeringsarbete. Resultatet visar en önskan om att få mer kun-

skap om pedagogisk dokumentation. De flesta vill att det ska bli en naturlig 

del i vardagen med att arbeta med pedagogisk dokumentation men att det inte 

riktigt finns en rutin på det. Det tror vi kan bero på en osäkerhet kring hur man 

ska arbeta, nya arbetslag, men även som många benämner att verktygen de har 

och inte har tillgång till har påverkan på hur mycket barnen ges inflytande och 

delaktighet i den pedagogiska dokumentationen.  

6.3.1 Vidare forskning 

Denna studie har ökat vårt intresse om förskollärares uppfattningar och även 

förhållningssätt gentemot pedagogisk dokumentation samt barns inflytande. Vi 

ser det som viktigt att upplysa om hur det praktiskt går till ute i förskolorna. 

En tanke för att utveckla och få en annan variation av pedagogernas/förskollä-

rarnas uppfattningar om pedagogisk dokumentation är att använda sig av 

gruppintervjuer där området kan diskuteras tillsammans med kollegor.  Vår 

uppfattning under tiden vi arbetat med denna studie och i sökningar inom äm-

net, ser vi att många studier/forskare fokuserar på förskollärarnas eller peda-

gogernas perspektiv om pedagogisk dokumentation. I vår studie går vi miste 

om barnens perspektiv. Som förslag till vidare forskning vore att undersöka 

barnens tankar kring att bli dokumenterade och hur de anser sig ha inflytande 

i dokumentationen. I en sådan studie vore både barnintervjuer eller observat-

ioner intressanta för att gå djupare in på barnens perspektiv.  
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BILAGA 1  

• Vilken ålder har barnen på den avdelning som du arbetar på? 

• Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

• Vilken/vilka insamlingsmetoder använder du i ditt arbete med doku-

mentation? (vilket syfte har ni med det)? 

• Vad händer med dokumentationen efter att den är gjord? Exempelvis 

hur ni förvarar den, tillgänglig för barnen osv.. 

• Vad innebär begreppet pedagogisk dokumentation för dig? 

• Vi som förskollärare ska dokumentera i förskolan... Hur tänker du att 

du arbetar med pedagogisk dokumentation i nuläget på er förskola? 

• Inför utvecklingssamtal, hur förbereder du inför det? (ges barn möjlig-

het att vara delaktig i förberedandet). 

• När anser du att barnen har inflytande i dokumentationen? 
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BILAGA 2 

 

Samtyckesblankett  

Hej! Vi heter Sara Norberg och Malin Schmidt och vi läser till förskollärare på 

Karlstads Universitet. Vi är inne på vårt sista år som studenter och är mitt uppe 

i skrivandet av vårt examensarbete som handlar om pedagogisk dokumentat-

ion.  Studiens syfte är att bidra med kunskap om hur förskollärare uppfattar sig 

arbeta med pedagogisk dokumentation om barns utveckling och lärande. Vi 

beräknar att intervjun kommer ta ca 30-40 minuter. Vi kommer att använda oss 

av ljudupptagning samt ta anteckningar under intervjun. 

Vi kommer att spela in intervjuerna för att kunna få med allt som ni har att 

delge oss. Ljudinspelningarna är något som endast vi (Sara och Malin) kommer 

att ha tillgång till. Uppgifterna kommer att bevaras på en säker plats till dess 

att uppsatsarbetet godkänts och betyget har registrerats i Karlstads universitets 

studieregister för att sedan förstöras.  

Karlstads universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt personuppgiftslagen 

har du rätt att gratis få ta del av samtliga uppgifter om dig som hanteras och 

vid behov få eventuella fel rättade. Du har även rätt att begära radering, be-

gränsning eller invända mot behandling av personuppgifter, och det finns möj-

lighet att inge klagomål till Datainspektionen. Kontakter till dataskyddsombu-

det på Karlstads universitet är dpo@kau.se 

Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta oss! 

Kontaktuppgifter; 

Sara Norberg tele: 073-XXXXXXX mail: sara.norberg@student.kau.se 

Malin Schmidt tele: 072-XXXXXXX mail: malin.schmidt@student.kau.se 

Handledare: Kristin Ungerberg. Mail: kristin.ungerberg@kau.se 
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Samtycke till att delta i studien 

 

Utifrån den informationen jag tagit del av angående Saras och Malins stu-

die ger jag mitt samtycke att delta.  Jag är medveten om att mitt deltagande 

är helt frivilligt och att jag kan avbryta mitt deltagande i studien utan att ange 

något skäl. 

 

Namn:…............................................................... 

Ort........................................................................ 

Datum:       /        -2019. 

 

 

…......................................................................... 

Underskrift 
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Bilaga 3 - Stödmaterial 

 

 

 



Har man det rätta tänket så är man där redan  Sara Norberg & Malin Schmidt 

57 

 

 



Har man det rätta tänket så är man där redan  Sara Norberg & Malin Schmidt 

58 

 

 

 

 


