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Abstrakt 
Syftet med studien var att beskriva hur pedagoger använder sig av pedagogisk dokumentation 

med stöd av IKT vid synliggörandet av barns lärande. Forskningsfrågorna som ingick i 

studien var Hur synliggörs barns lärande? Hur används IKT i arbetet med pedagogisk 

dokumentation? och Vilken inverkan på barn och pedagoger har kombinationen pedagogisk 

dokumentation och IKT? I bakgrunden redovisas bland annat hur pedagogisk dokumentation 

med stöd av IKT kan användas. Studien har den sociokulturella teorin där valet inte står 

mellan huruvida människor lär sig något eller inte, utan fokus ligger på vad de lär sig av 

situationer de ingår i. I min undersökning har jag använt mig av en kvalitativ metod i form av 

intervjuer med pedagoger som arbetar aktivt med att integrera datorn och andra digitala 

verktyg med den pedagogiska dokumentationen. Efter att jag analyserat intervjuerna kom jag 

fram till att pedagogerna ansåg att pedagogisk dokumentation med stöd av IKT är ett bra sätt 

för att synliggöra barns lärande. I min diskussion för jag ett resonemang kring resultatet och 

metoden. 

 

Nyckelord: förskola, dokumentation, pedagogisk dokumentation, IKT, synliggöra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Förord 
Arbetet med denna studie har varit väldigt lärorikt på många olika sätt. Framförallt har jag fått 

nya kunskaper om hur man som pedagog kan arbeta med pedagogisk dokumentation med stöd 

av IKT. Detta är något som jag kommer att använda mig av i mitt kommande yrke som 

förskollärare. 

 

Jag vill tacka alla pedagoger som tog sig tid och ställde upp på att medverka i den här studien. 

Tack för ert goda bemötande och engagemang. 

 

Jag vill också tacka min handledare Gretha Wikgren för hennes stöd, goda råd och tips under 

detta arbete. 

 

Stort tack även till min sambo och mina barn som har stöttat mig under hela den här resan 

med denna studie. 
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Inledning 
Många förskolor använder sig idag av dator och digital kamera för att dokumentera barnens 

lärande. En del förskolor har till exempel skippat det traditionella med portfolio mappar i 

pappers format och gått över till att spara barnens material på datorn i stället. I läroplanen för 

förskolan Lpfö 98 rev (2010a) står det att vi som pedagoger ska använda oss av olika 

dokumentationsformer för att belysa barns utveckling och lärande. Pedagogisk dokumentation 

skulle kunna vara en av formerna. Under utbildningens gång har jag kommit i kontakt med 

hur man kan använda sig av pedagogisk dokumentation och samtidigt har datorn som stöd. 

Det är dels genom litteratur och föreläsningar men även under en verksamhetsförlagd 

utbildning som jag fått den kunskapen. Det är inte bara barnens läroprocess som synliggörs 

med detta arbetssätt. Lenz Taguchi (2007) anser att det är viktigt att pedagogerna reflekterar 

över sin roll i dokumentationen. Hon menar även att pedagogens roll synliggörs och utvecklas 

genom dokumentation. Det som blir intressant för mig i min studie att söka svar på är hur 

pedagoger jobbar med IKT för att synliggörandet ska komma fram. Dokumentation kan 

utföras på olika sätt och väljer man att gå den digitala vägen så nämner Wehner-Godée (2011) 

bland annat videofilm, foto, ljudupptagningar och portfolio som olika metoder att 

dokumentera barnen på. Hon poängterar hur viktigt det är att inte stanna vid själva metodvalet 

utan se till att materialet som inkommit via dessa digitala verktyg, används och reflekteras 

kring för att den pedagogiska dokumentationen ska komma fram.  

 

Möjligheterna med att integrera datorn i den pedagogiska dokumentationen tycks för mig vara 

många och mitt intresse för detta har väckts. Bland annat Klerfelt (2007) skriver att datorn 

inspirerar till andra uttryck än om man använder papper och penna. Man kan se datorn som en 

av många uttrycksformer, med sina speciella möjligheter. Med denna studie vill jag ta reda på 

hur pedagoger idag använder sig av IKT i samband med pedagogisk dokumentation. Hur 

använder de till exempel datorn som dokumentationsverktyg för att synliggöra barnens 

lärande? 
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Syfte 
Studiens syfte är att beskriva hur pedagoger använder sig av pedagogisk dokumentation med 

stöd av IKT vid synliggörandet av barns lärande.   

   

Forskningsfrågor 

Hur synliggörs barns lärande? 

 

Hur används IKT i arbetet med pedagogisk dokumentation? 

 

Vilken inverkan på barn och pedagoger har kombinationen pedagogisk dokumentation och 

IKT? 

 

 

 

Begreppsförklaring  

 

VFU: verksamhetsförlagd utbildning. 

 

IKT: informations och kommunikationsteknik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

2 



 

 

Bakgrund 
I bakgrunden kommer jag att redogöra för innebörden av pedagogisk dokumentation och IKT. 

Jag reder också ut skillnaden mellan dokumentation och pedagogisk dokumentation och 

belyser dokumentationens fokus för att synliggöra barns lärande i samband med pedagogisk 

dokumentation och IKT. Tidigare forskning och vad framtiden har att erbjuda finns också 

med i bakgrunden. Vad säger styrdokumenten om detta? Vad för utvärdering och uppföljning 

har gjorts kring detta. Avslutningsvis tar jag upp den vetenskapliga teorin jag valt att grunda 

min studie på. 

 

Pedagogisk dokumentation 
Att dokumentera barn i förskolan är ett vanligt begrepp som jag hört och sett på olika VFU 

platser genom utbildningens gång. Hur kommer det sig att förskolor i Sverige började med 

pedagogisk dokumentation och var kommer dessa tankar kring dokumentationen ifrån? Det 

finns så mycket mer att få ut av exempelvis alla dessa teckningar som läggs in i 

portfoliomapparna på förskolorna. Här ska jag nu ta reda på vad pedagogisk dokumentation 

egentligen är och hur det används.  

 

Lenz Taguchi (2007) menar att verktyget pedagogisk dokumentation har sina spår i 

arbetssättet Reggio Emilia pedagogiken, där den konkreta dokumentationen ligger till grund 

för ett kontinuerligt förändringsarbete på förskolan. Det var professorn Louis Malaguzzi 

(1920-1994) som tillsammans med pedagoger i den norditalienska staden Reggio Emilia 

formulerade ett förhållningssätt där man såg till individens rättigheter och förmågor där 

värdegrunden var djupt förankrad i ett demokratiskt synsätt. Förhållningssättet handlade om 

att varje barn är unikt med oanade möjligheter. Den vuxne bemöter barnen som kompetenta 

och resursrika individer redan från början. Wehner -Godée (2010) berättar hur Malaguzzi 

menade att den pedagogiska filosofin han hade var ett förhållningssätt som fokuserade på 

barnens egna aktiviteter. Vad de gör och vad de säger. Projektet skulle vara intressant för 

barnen och dokumentationen låg hela tiden i fokus för diskussioner och konfrontationer 

pedagogerna mellan. Malaguzzi ställde alltid frågor till pedagogerna om projekt och olika 

teman som var aktuella, han krävde en förklaring till varför de valt just det temat. Allt för att 

projekten skulle vara intressanta och utvecklande för barnen. Italien har i många år varit ett 

resmål för många förskollärare. Reggio Children (2006) berättar om hur pedagoger under de 

senaste 25 åren över hela världen rest till staden Reggio Emilia i Italien. Syftet med resan var 

att få se och uppleva verksamheten som utvecklats där, men även att få lära sig mer om hur 

dokumentationen kunde bli det nya sättet att lära. Att lära tillsammans med andra och se det 

kompetenta barnet som måste erbjudas många möjligheter för att gå vidare i sin 

lärandeprocess.  

 

Lenz Taguchi (2007) menar att pedagogisk dokumentation är ett arbetsverktyg som bygger på 

ett gemensamt reflektionsarbete mellan barn och pedagoger men även mellan föräldrar och 

förskola. Ett aktivt reflektionsarbete är nödvändigt vid arbetet med detta verktyg. Pedagogisk 

dokumentation är ett arbetsverktyg som kan hjälpa oss att få syn på barns individuella och 

gemensamma uttryck. Det är ett förhållningssätt och en kommunikation. Barnen 

kommunicerar sin kunskap och erfarenheter till pedagogen, via till exempel bilder och 

målningar. Via dokumentation kan pedagogerna också kommunicera tillbaka till barnen.   
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Lenz Taguchi (2007) menar ytterligare att det är viktigt att vi ger den uppmärksamhet till 

barnen som de förtjänar, pedagogen ska ge barnen de möjligheter och förutsättningar som gör 

att de kan skapa sin egen identitet och sin egen meningsfullhet i relation till andra och 

omvärlden. Via pedagogisk dokumentation är tänka, lyssna och ifrågasätta en gemensam 

reflektion kring de vi ser och hör det som ligger i fokus. Det är fördelaktigt då arbetet med 

pedagogisk dokumentation handlar om att välja mellan skapande eller konstnärliga material, 

där syftet är att utveckla och fördjupa barnens läroprocesser. Med hjälp av olika material kan 

barnen pröva och forska efter ny mening och kunskap. När material ska samlas in till den 

pedagogiska dokumentationen kan man gå till väga på flera olika sätt. Bjervås (2011) berättar 

till exempel att samla anteckningar på observationer som gjorts, band och videoinspelningar, 

fotografier, teckningar och andra alster som skapats av barnen kan ingå i materialinsamlingen. 

Hur pedagoger väljer att gå tillväga för att dokumentera det som händer och sker får betydelse 

för vad som kan bli synligt eftersom de skilda tillvägagångssätten både gör att något 

utelämnas och att något tillförs. Reggio Children (2006) tar även dem upp fördelarna med att 

använda sig av flera sätt att dokumentera på, kamera, video och dator är några av verktygen. 

Detta gör bland annat att lärandet möjliggör en utvärdering i tid och rum som sedan blir en 

integrerad del av själva lärandeprocessen.  

 

Dahlberg, Moss och Pence (2006) menar att pedagogisk dokumentation handlar mycket om 

samtal. De beskriver pedagogisk dokumentation som ett redskap för att skapa en reflekterande 

pedagogisk verksamhet med en stor roll i de meningsskapande samtalen. I dessa dialoger blir 

det möjligt att ta ansvar och komma fram till en bedömning av vad som pågår. De poängterar 

också hur viktigt det är att inte blanda ihop pedagogisk dokumentation och barnobservation. 

Pedagogisk dokumentation handlar om att försöka se och förstå vad som pågår i det 

pedagogiska arbetet. Ett material som redogör för vad barnen säger och gör, material som kan 

bestå av skrivna anteckningar, videoinspelningar barnens egna arbeten som till exempel 

teckningar är enligt Dahlberg, Moss och Pence (2006) material som kan göra det pedagogiska 

arbetet synligt i den pedagogiska dokumentationsprocessen. Syftet med barnobservationer är 

däremot att utvärdera barnets psykologiska utveckling i förhållande till förhands bestämda 

grupper som tagits fram inom utvecklingspsykologin. Wehner -Godée (2010) berättar även 

hon om hur de från 1950-talet och framåt gjorde bedömningar av barnets motoriska, språkliga 

och sociala utveckling, påverkade av barnpsykologen Arnold Gesells teorier. Studier gjordes 

på barn för att slå fast en genomsnittlig utveckling hos barn. Utvecklingsskalor som mätte 

barns utveckling i förhållande till ett normalt förskolebarn gjordes av psykologen. 

Barnperspektiv anger alltså enligt författarna Dahlberg, Moss och Pence (2006) vad ett barn 

bör kunna göra vid en viss ålder. Fokus vid barnobservationer ligger inte på barnets 

lärandeprocess utan på att kategorisera barnet i relation till ett allmänt mönster med 

utvecklingsnivåer. 

 

Dokumentation kan ses som ett synligt lyssnande säger de i Reggio Children (2006) och 

menar att ömsesidigt lyssnande möjliggör dialog och kommunikation. Barn uppfattar fort hur 

t ex en observation ska gå till, som är viktigt för att kunna kommunicera med andra. 

Anteckningar, fotografier och videofilmning är inte bara barnens vägar till lärande och deras 

process, utan gör också vägar möjliga, därför att de blir synliga. Wehner -Godée (2011) 

beskriver också hur vi kan använda oss av ”lyssnandets pedagogik” genom att använda 

dokumentationen utifrån varje barns förutsättningar. Det kan göras genom att barnen hjälper 

varandra att hitta lösningar. Detta gör att barnen får möjlighet att se, höra och tänka genom 

samtalen med varandra och personalen. Barnen lär sig att lyssna och berätta och bildar en 

lärandegrupp tillsammans.  

4 



 

 

Reggio Children (2006) beskriver vidare i deras projekt om hur barns lärande kan göras 

synligt och hur barn berikar deras kunskap genom att lyssna på andra och vara öppna för dem. 

Att lyssna kan betyda en öppenhet för olikheter, vara mottaglig för andra synpunkter och 

tolkningar. Att lyssna i grupp eller enskilt kan vara ansträngande och kräva energi av barn, 

men erbjuder också förundran, häpnad och glädje och vägs upp av barnets eget lärande och de 

lärande som uppkommer i gruppen med barn och pedagoger tillsammans.  

Reggio Children (2006) skriver även att ett inre lyssnande uppstår när barnen återger sina 

mentala bilder för andra. Med det så återger de dem samtidigt för sig själva genom att 

utveckla en mer medveten vision. De beskriver dokumentationen som ett lyssnande som 

tydligt går att se. ”Att lyssna” och ”att bli lyssnad” är en stor del av dokumentationen som 

visar det enskilda barnet, barngruppen och pedagogernas sätt att lära och utvecklas. 

 

Skillnaden mellan dokumentation och pedagogisk dokumentation  
Några gånger har jag fått höra under min VFU tid på utbildningen att: vi jobbar med 

pedagogisk dokumentation på den här förskolan. Men enligt dem så var pedagogisk 

dokumentation att sätta upp foton på barnen på väggarna och inget mer. Jag tror att det för 

pedagoger ibland kan vara svårt att skilja på dokumentation och pedagogisk dokumentation. 

Här kommer en liten definition på dessa två begrepp. 

 

Wehner -Godée (2010) menar att dokumentationen innehåller renskrivna observationer med 

reflektioner över det insamlade materialet. Målet är att synliggöra barns kunskap och olika 

kompetenser och förändra den egna pedagogiska praktiken. Granberg (2001) beskriver 

dokumentation som en möjlighet att följa barns utveckling och lärande i en längre period. 

Man kan som pedagog gå tillbaka och titta på hur de såg ut tidigare och jämföra med hur det 

ser ut idag, utvärdera och se vad som hänt sen sist. Men vad skiljer då dokumentation och 

pedagogisk dokumentation åt? Åberg & Lenz Taguchi (2005) menar att skillnaden är hur 

dokumentationen används. En dokumentation är inte en avbild av verkligheten, utan 

pedagogens tolkning. De anser också att dokumentation är ett medel men utan dialog sker 

ingen utveckling, därför är den gemensamma reflektionen och tolkningen kring 

dokumentationen viktig, både tillsammans med barnet och tillsammans med andra pedagoger 

som arbetar med barnet. Wehner -Godée (2010) säger att dokumentationen blir pedagogisk 

när den sätts in i och får verka i ett pedagogiskt sammanhang. Hon menar också att skillnaden 

mellan pedagogisk dokumentation och dokumentation är den medvetna utgångspunkten i en 

pedagogisk filosofi. Hur de ser och tänker om människor när det gäller t ex kunskapssyn, 

kommunikation och förhållanden mellan individ och grupp, de påverkar vilka val 

pedagogerna gör och hur de dokumenterar. Med det menar Wehner -Godée (2011) att 

filosofin som Malaguzzi formulerade tillsammans med pedagogerna i Reggio Emilia lägger 

fokus på värdegrunden och ser till varje barns förmågor och rättigheter till utveckling och 

lärande. Malaguzzi menar också att hela familjen ska vara med i barnens uppfostran i 

förskolan, där de vuxna bemöter barnen som kompetenta och fulla av resurser. Varje barn 

betraktas som unikt med oväntade möjligheter.  
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Pedagogisk dokumentation med stöd av IKT 
Med hjälp av olika tekniker kan pedagogens och barnets lärprocess följas. I det här avsnittet 

kommer jag att ta upp vad dessa olika tekniker kan vara och hur dessa rent praktiskt används i 

förskolan för att synliggöra barns lärande. Vad betyder IKT som begrepp? Och hur kan man 

använda sig av det i kombination med pedagogisk dokumentation? 

 

Ljung-Djärf (2004) skriver att IKT är en förkortning av informations- och 

kommunikationsteknik, som går ut på att man kommunicerar information med hjälp av olika 

teknik på något sätt. Det kan till exempel vara genom ett bildspel på datorn eller foton tagna 

med en digital kamera, tekniken står för information som kommuniceras via modern digital 

teknik. Under de senaste årtiondena har informations- och kommunikationsteknik (IKT) 

kommit att bli ett allt mer vanligt förekommande inslag i utbildningssystemets olika delar, 

således också i förskolan. Ljung-Djärf (2004) berättar hur dessa förväntningar som ställts på 

användandet av tekniken i undervisningssammanhang och har formulerats i termer av 

förberedelse inför framtiden samt utjämnat skillnader i tillgång och användande hos barn och 

unga. Tekniken förväntas bidra till lärande men även att ha potential att bidra till förändring 

av undervisningsverksamhet.  

 

Datorn är ett av de moderna medier som dragit in över förskolorna med storm. Strandberg 

(2006) beskriver datorn som en verktygslåda som innehåller penna, papper, anteckningsblock, 

uppslagsbok, karta och miniräknare. Datorn hjälper användare att kreativt växla mellan text, 

bild, ljud, form, färg med mera. Datorns kommunikationsmöjligheter hjälper oss att även låna 

kompetens och kunskap av andra. Internet gör att förskolor och skolor idag kan öppna 

kunskapskällor över hela världen, allt för att barnen och elevernas lärandeprocess ska 

stimuleras och varieras. Min studie grundar sig på det sociokulturella perspektivet där redskap 

och handling är två av begreppen i teorin. Hurtig (2007) studie grundar sig också på den 

sociokulturella teorin. Hon har valt ut olika aspekter från forskare som passar in i hennes 

forskningsintresse. Bland annat väljer hon att nämna professorn Wertsch och hans redogörelse 

för hur människor klarar av att göra kunskap till något eget genom olika redskap. Redskapen 

som människor använder förändrar själva aktiviteten men även tillvägagångssättet för hur 

innehållet i aktiviteten utförs. Hurtig (2007) förklarar hur valet av redskap och dess påverkan 

på vad som blir möjligt att göra kan upplevas på olika sätt av människor. Om de anses tillföra 

något positivt eller negativt styrs av från vilket perspektiv de betraktas. I min studie kan några 

till exempel tycka att arbetet med pedagogisk dokumentation och IKT kan vara omständigt att 

använda sig av medan det för någon annan kan vara en möjlighet att utveckla den 

pedagogiska verksamheten. Hurtig (2007)  menar ytterligare att det sedan kanske finns 

begränsningar och hinder men det är något som man accepterar då det som är negativt 

uppvägs av fördelarna. 

 

Skolverket (2000) beskriver hur informationsteknikens betydelse i förskolan har lett till att 

digital kompetens blivit en viktig förmåga att utveckla. Informationsteknik kan ses som något 

som förändrar vad vi lär och hur vi lär. Den är med och formar om sätt att ordna information 

och kunskap både inom och utanför individen. Dess konkreta betydelse finns dessutom inte i 

tekniken i sig, utan bestäms av hur den kommer att användas av pedagogerna i verksamheten. 

Vad är det som gör att datorn fungerar som dokumentationsverktyg? Hur går det till när 

pedagoger och lärare använder sig av verktyget som barnen idag redan har så stor kunskap 

om?  
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Wehner -Godée (2010) skriver i sin bok om hur dokumentationshändelser kan fångas upp 

med olika medier. Datorn och videokameran är bara några av verktygen hon nämner. När 

användandet av dessa medier sätts in i ett pedagogiskt sammanhang synliggörs förhållandet 

mellan teknik, pedagogik och lärprocesser. Hon säger även att dokumentationen i sig blir 

intressant först när frågor om och reflektionen kring synen på barn, kunskap och lärande 

ställs. Wehner -Godée (2010) beskriver datorn som ett av de framtida verktygen. Med hjälp 

av den kan pedagoger lägga in foton och skriva texter till bilderna och digitalkameran gör att 

arkiv kan bildas för varje enskilt barn och användas vid olika sammanhang som till exempel 

vid ett föräldramöte eller en väggutställning. Dokumenterandet väcker ett behov hos 

pedagogerna att träffas och reflektera till exempel vid en videoinspelning på en aktivitet som 

pedagogerna gjort tillsammans med barnen. Med datorns hjälp kan bildberättelser av 

dokumentationen tillverkas och sedan till exempel utformas till en digital portfolio i Power 

Point. På det sättet kommuniceras och diskuteras pågående och avslutande projekt med 

barnen, arbetskollegor och föräldrar.  

 

Synliggöra lärandet 
Styrdokumenten för förskolan påminner oss hela tiden om att vi ska synliggöra barns lärande. 

Skolverket (2005) skriver att personalen ska diskutera hur barns utveckling och lärande kan 

synliggöras. Hur görs barns lärande synligt i dokumentationen och gör pedagogisk 

dokumentation i kombination med IKT att synliggörandet kommer fram?  

Lenz Taguchi (2007) skriver att pedagogisk dokumentation handlar om att belysa barnens 

lärande. Med hjälp av pedagogisk dokumentation kan man som pedagog bli synlig för sig 

själv, göra barnen synliga för sig själva, men även för föräldrar och utomstående. Att man 

genom den pedagogiska dokumentationen kan se ett kompetent barn, ett rikt och aktivt 

kunskapsskapande barn som stärks genom att lägga fokus på deras görande. Lenz Taguchi 

(2000) beskriver vidare hur man i Reggio Emilia pedagogikens tankesätt dokumenterar 

verksamheten för att följa och synliggöra barnens lärande. För att som pedagog få syn på hur 

förhållningssättet mot barnen är användes metoder som fotografering, videoinspelningar och 

direkta observationer. På det sättet ser personalen bland annat hur de frågar, samspelar, 

lyssnar, avbryter, svarar och pratar med barnen. Detta gör att dokumentationen hjälper 

pedagogerna att synliggöra och göra sig uppmärksamma på vad och hur de ska gå vidare, ett 

synliggörande för både pedagogerna och barnen. Granberg (2001) skriver också om hur det 

handlar om att göra barns utveckling synlig även för dem själva och få dem att se sitt eget 

lärande. Även föräldrarna kan ha svårt att tolka hur deras barn tänker kring en viss aktivitet, 

därför är det bra att också de får tillgång till dokumentationen och på det sättet skapa en bättre 

kommunikation mellan barn och förälder.  

 

Lindgren & Sparrman (2003) skriver att när det gäller synliggörandet av barnens lärande är 

det barnperspektivet som står i fokus. Den pedagogiska dokumentationen ska erbjuda barnen 

möjlighet att minnas och reflektera över sin egen läroprocess, på det sättet bidrar 

dokumentationen till att både barnen och pedagogerna kan synliggöra sådant som annars 

skulle ha förblivit osynligt, vilket gör att barnperspektivet gynnas. Barnperspektivet är enligt 

Halldén (2003) ett mångtydigt begrepp med stor vältalig styrka. Hon menar att perspektivet 

syftar till att ta till vara på barns villkor och verka för barns bästa. Barnperspektiv blir då 

exempelvis att studera i vilka situationer barn ges möjligheter när verksamheter utformas i 

form av vad som är barns bästa. Barnperspektiv blir både en politisk målsättning och ett 

bestämmande för lokala praktiker, vilket gör att begreppet ges olika innebörder och 

tolkningar. 
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Bjervås (2011) skriver att lägga grunden för lusten till det livslånga lärandet är ett av 

förskolans uppdrag. Pedagogisk dokumentation läggs fram i skollagen som ett verktyg att 

följa barns utveckling och göra lärandeprocessen synlig för barnet, pedagogerna och 

föräldrarna. Det finns många olika sätt att gå tillväga för att samla in material till den 

pedagogiska dokumentationen och det kan framställas i många olika skepnader. Dahlberg, 

Moss och Pence (2006)  nämner olika tekniker som används för att nå synliggörandet. 

Exempelvis anteckningar skrivna för hand där pedagogen försökt fånga upp det som sagts och 

gjorts eller videoinspelningar, fotografier, barnens teckningar och andra alster som de har 

skapat är bara några av teknikerna som kan användas. Bjervås (2011) konstaterar att vilket 

sätt pedagogen väljer att gå tillväga för att dokumentera det som händer får betydelse för vad 

som kan bli synligt eftersom de skilda metoderna både gör att något utelämnas och att något 

tillförs. Hon berättar att även om barn är kompetenta så menar lärare att de ansvarar över att 

skapa en verksamhet där barn kan utveckla sitt lärande. Lärare idag gör bedömningar i 

relation till verksamheten eftersom kraven i dag säger att vi inte ska bedöma barnen utan 

verksamheten. Bjervås (2011) menar i sin studie att en bedömning kan innebära att man lyfter 

fram det som är barnets tillgångar och förmågor. Att bedöma något i sig behöver inte betyda 

något som inte är bra. Det är hur bedömningen sker och vad som räknas in som är det 

huvudsakliga. Därför menar hon att verktyget pedagogisk dokumentation kan tolkas som ett 

bedömningsverktyg som har förutsättningar att vara ett stöd för lärarna att uppmuntra barnen 

till det livslånga lärandet.  

 

Uppföljning och utvärderingar  
Skolverket (2008) har gjort en nationell utvärdering på förskolan efter reformen 1998 då 

förskolan fick en läroplan och blev det förenade utbildningssystemet för barn. Den första 

utvärderingen presenterades 2004 och den andra 2008 och dessa handlar om att studera 

förskolereformens genomslag och konsekvenser tio år efter införandet av läroplanen. I detta 

avsnitt tar jag en titt på hur rapporterna definierar pedagogisk dokumentation och hur 

uppföljningen och utvärderingen sett ut kring den i förskolan.  

 

Skolverket (2008) konstaterar i sin utvärdering att det är när dokumentationen används som 

gemensam reflektion som det blir en pedagogisk dokumentation. För att dokumentationen ska 

bli en del av en utvecklingsprocess krävs det en samlingsplats där det som dokumenteras kan 

tolkas och analyseras bland personalen i arbetslagen och bland barn och personal tillsammans. 

Skolverket (2008) menar dessutom att en pedagogisk dokumentation är en dokumentation 

som har till uppgift att synliggöra både barnens och verksamhetens betydelse för lärande. De 

beskriver även hur några förskolor idag arbetar med den pedagogiska dokumentationen, de 

visar till exempel bildspel på datorn för att synliggöra för barn och föräldrar vad som händer 

på förskolan. För att dokumentationen ska bli en del av ett lärande krävs det att det finns tid 

för det som dokumenteras att tolkas och analyseras av personalen och barnen tillsammans. 

Erfarenheter visar att detta tar lång tid och kräver övning. Jämfört med den förra 

utvärderingen som Skolverket (2004) gjorde har det i dag blivit vanligare att dokumentationen 

ligger till grund för gemensam reflektion bland personalen, det vill säga att dokumentationen 

blir en pedagogisk dokumentation. Exempelvis visar rapporten från 2004 att det har varit svårt 

för personalen att hitta en mall att gå efter till den pedagogiska dokumentationen eftersom det 

inte finns så mycket tid, men de har kommit igång lite grann under reflektionstiden med att se 

vikten av att reflektera runt dokumentationen och barnens lärande.  
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2008 års rapport visar att pedagoger arbetar mycket med pedagogisk dokumentation. Personal 

får mötas och reflektera nästan jämt för det ger så mycket för personal, barn och föräldrar. 

Att jobba med pedagogisk dokumentation verkar vara ett arbetssätt som blir alltmer vanligt 

ute på förskolor. Kommunenkäten som Skolverket (2008) gjort gällande den pedagogiska 

dokumentationen visar att det är ett område som mer än hälften av kommunerna (56 procent) 

valt att prioritera i sitt arbete med kompetensutveckling. All personal som intervjuats inför 

denna fallstudie berättar att de använder sig av detta arbetssätt. Jämförelsevis med den förra 

utvärderingen som Skolverket (2004) gjorde var det ca tre fjärdedelar av den intervjuade 

personalen som arbetade med dokumentation. En tydlig och markant skillnad på fyra år kan 

konstateras och skulle en ny rapport göras idag är nog procentsatsen ännu högre. 

 

 

Tidigare forskning och framtid 
Vad har det forskats om tidigare kring användning av IKT i arbetet med pedagogisk 

dokumentation för att synliggöra barns lärande? Om vi blickar framåt var är vi på väg? Vad 

har de fått fram för resultat? Vad säger studierna? 

 

Klerfelt (2007) beskriver hur Bo Gustafsson under 90-talet ledde ett omfattande projekt inom 

förskola och skola i Jönköpings kommun. Projektet kallades för ”Datorn i förskolan” där 

syftet var att öka intresset för att använda IT i förskola och skola och få igång en utveckling 

genom att sprida kunskap. Inom projektet studerade man både barns lärande, lärarrollen samt 

utvecklingen inom IT-området. Projektet följdes upp av en rad studier med olika innehåll 

exempelvis barns och förskollärares upplevelser av datoranvändning. Resultaten av projektet 

visade sig också ge en positiv reaktion av både elever och lärare gällande datoranvändandet, 

även om flera lärare framförde negativa intryck. De kände sig stressade av det nya verktyget 

och kände en osäkerhet vid utnyttjandet och framförde önskemål om fortbildning inom olika 

områden. Klerfelt (2007) bygger sin avhandling på det sociokulturella perspektivet där 

språket intar ett framträdande läge och genom olika former av språk, tal gester och bilder 

försöker individer skapa samtal där kunskap kan uppstå och fördelas. I den sociala praktiken 

formas resurser av olika form och sambandet mellan praktik, verktyg och handlingar hanteras. 

Klerfelt (2007) menar att flera forskare beskriver användningen av datorn som en gemensam 

plats där intensivt samspel av olika karaktär äger rum. I sin studie kommer hon fram till att 

datorn är ett fysiskt, tekniskt och kreativt verktyg som hjälpmedel för att sträva efter att stödja 

de mål som läroplanerna anger för barns lärande. Som hon nämnde tidigare är detta en ny 

situation för pedagoger och alla är inte positiva till datorns tillkommande tid. De står inför ett 

behov av att finna struktur för hur de ska agera för att tillsammans med barn skapa en 

gemensam insikt i samspelet runt datorn. 

 

Ljung-Djärf (2004) menar att erfarenhet saknas för att kunna använda sig av nya tekniker. Det 

verkar vara ett hinder för många pedagoger. Även hon skriver i sin studie om 

datoranvändandets praktik hur pedagoger på förskolor som hon besökt har olika sätt att 

förhålla sig till datorns användande. Pedagogernas tidigare erfarenheter framträder inom 

området som viktiga i relation till olika sätt att förhålla sig. En mer försiktig inställning hos 

pedagogerna hänger samman med en begränsad erfarenhet. Men de har ändå involverat datorn 

i olika former på förskolor med en vision om framtiden. Hon beskriver hur det kan se ut när 

pedagoger förväntas använda datorn i förskolan.  
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Det sker utifrån olika utgångspunkter och föreställningar om såväl tekniken i sig och datorns 

användbarhet och värde i förskoleverksamhet. Ett av projekten som Ljung-Djärf (2004) 

beskriver är ”Lärande via InformationsTeknik”, där riktas fokus mot hur barn lär via IKT. 

Projektets mål var att beskriva och skapa förståelse runt barns möte med IKT i förskolan och 

de första skolåren. Fokus riktades på mötet mellan barn och dator. Slutsatsen av det projektet 

blev att flera av de medverkande lärarna hade en mycket begränsad erfarenhet inom området, 

vilket visade sig vara ett hinder för barnens lärande. Ljung-Djärf (2004) menar att datorn 

kommer ha stor betydelse i framtiden där vardagsarbetet i förskolorna mer och mer kommer 

att digitaliseras till exempel dokumentation med ord, blid och ljud förs över på datorn. Ljung-

Djärf (2004) poängterar att det inte är datorn i sig som är utgångspunkten i hennes studie, utan 

pedagogers bilder av datorn i relation till sätt att fastställa yrkespraktiken, som ligger till 

grund för de handlingar som genomförs. Ljung-Djärf (2004) menar att datoranvändandet de 

senaste åren kommit att bli ett vanligt förekommande inslag i förskolans dagliga verksamhet.  

Samma sak skriver Kjällander (2011) att IKT beskrivs idag ha en väldigt positiv inverkan på 

barn och elevers lärande. Det har även kallats för framtidens inlärningsmetoder. Det är tydligt 

att mer forskning och utbildning behövs. Resultatet i Ljung-Djärfs (2004) studie visar att 

pedagogers tidigare erfarenheter inom området är väldigt betydelsefulla i förhållande till olika 

sätt att vara. En försiktig inställning länkas samman med en begränsad erfarenhet. 

Pedagogernas och barnens begränsade erfarenheter samt ett lågt intresse runt datorn är ett 

mönster som förtjänar vidare utredning. Med tanke på hur viktigt IKT i dag är och kommer att 

fortsätta vara i framtiden tycker hon att det krävs mer forskning och utbildning kring detta för 

pedagoger. Det är då en positiv inverkan ute på förskolorna kommer att synas.  

 

Hurtig (2007) berättar i sin studie att pappersportfolios har funnits ute på förskolor sen långt 

tillbaka, men nu verkar pedagogerna söka efter nya arbetssätt och metoder att dokumentera 

på. Hon tar upp i avhandlingen ett projekt i Sandvikens kommun som handlade om att 

utarbeta en gemensam form av digital dokumentation på skolorna.  Kommunens beslut om att 

utveckla användandet av informationsteknik kom bland annat när de fick signaler från lärare 

som menade att det inte riktigt fungerade med pappers portfolios. En arbetsgrupp tillsattes 

med syfte att hitta ett arbetssätt som ökar barns delaktighet i skolan samt synliggöra deras 

kunskaper och färdigheter. Arbetssättet blev digital dokumentation där pappersportfolios 

skulle bytas ut mot digital portfolios. Projektet visade sig vara väldigt givande där 

pedagogerna bland annat lägger stor vikt vid att låta barnen själva reflektera över sina arbeten 

som läggs in i portfolion och finns där som ett stöd under hela lärandeprocessen. Hurtigs 

(2007) studie resulterade i att eleverna som ska utveckla en förmåga att hantera 

informationstekniken måste erbjudas möjlighet att styra över de begrepp och de handlingar 

som förekommer i aktiviteterna. Denna möjlighet skapas när arbetet sker genom uppbackning 

av pedagogen. IKT har varit ett medel för att nå ett mål. Detta mål har i hennes studie varit att 

erbjuda eleverna att utveckla en förmåga att använda multimodalitet för att utforma kunskaper 

och färdigheter i en digital portfölj. Avhandlingen visar att eleverna har skickligheten att 

skapa mening med multimodalitet som det erbjuds i portföljarbetet. Även den här studien 

visar på att lärande kan uppstå med hjälp av digitala verktyg men det krävs kunskap av lärarna 

för att detta ska bli möjligt. Det kan mycket möjligt vara så att barnen är mer erfarna än vi 

pedagoger. Klerfelt (2007) menar att barnen idag lever i ett otroligt media kulturellt samhälle 

och det gäller för pedagoger och lärare att hänga med. I sin avhandling har hon studerat hur 

pedagoger idag ute på förskolor och skolor använder sig av att arbeta med datorn tillsammans 

med barnen. Många pedagoger hade frågor om hur de ska bemöta barnens mediakultur och 

hur kan de göra datorn till ett lärandeverktyg.  
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Klerfelt (2007) kom fram till att pedagoger förhåller sig till detta på olika sätt men överlag så 

är det arbetet runt datorn som driver pedagoger att förändra sitt sätt att arbeta. Hon beskriver 

också flera exempel där pedagoger tillsammans med barnen använder sig av datorn i stället 

för papper och penna. De skriver berättelser i dialog med pedagogen som visar möjligheterna 

och bäddar in dem i en språklig miljö för barnen.  

 

Vad säger styrdokumenten? 
Eftersom lagtext ligger högst upp i hierarkin av styrdokument som vi ska följa, kommer jag i 

detta avsnitt gå in på vad den nya skollagen säger om barns utveckling och lärande. Men även 

vad läroplanen och de allmänna råden från skolverket skriver om dokumentation i förskolan. 

 

Som pedagog har vi ett enormt stort ansvar över att alla barn får möjlighet att utveckla sitt 

lärande. I den nya skollagen Skolverket (2010b) kan man läsa att alla barn och elever ska få 

möjlighet att utvecklas så långt det går utifrån deras egna förutsättningar. De nya 

förordningarna säger också att förskolan har blivit en egen skolform som omfattas av 

begreppen undervisning och utbildning som vi måste tänka över för att främja barnens 

utveckling och lärande. För att utveckla den pedagogiska verksamheten kommer det enligt 

Skolverket (2010b) att satsas på kompetensutveckling för skolans personal. Bland annat inom 

IT för att ge stöd åt pedagoger som vill utveckla sin undervisning med hjälp av IT som 

verktyg. 

 

Vad har vi i arbetslaget enligt läroplanen och de allmänna råden för viktiga saker att tänka på 

när det gäller dokumentationen av barnen och verksamheten? I läroplanen för förskolan Lpfö 

98 (2010a) beskriver Skolverket hur arbetslaget på olika sätt ska dokumentera, följa upp, 

analysera, utvärdera och utveckla barnens lärande och kunnande inom de olika målområdena 

och kontinuerligt följa upp, analysera och utvärdera förskolans sätt att tillgodose barnens 

möjligheter att göra allt detta. Men Skolverket (2005) skriver också hur viktigt det är med 

läroplanen i åtanke att det dagliga arbetet i förskolan speglas och sedan diskuteras hur barns 

utveckling och lärande kan synliggöras för både barn och personal som stöd för att utveckla 

det pedagogiska arbetet. Det är alltså både personal och barn som kan göra så att det 

pedagogiska arbetet kan utvecklas.  Det är här som pedagogisk dokumentation med stöd av 

IKT kommer med i bilden för att synliggöra barns lärande.  I läroplanen för förskolan Lpfö 98 

skolverket (2010a) står det också skrivet att syftet med dokumentation först och främst är att 

skapa goda villkor för lärande men även för att stödja och utmana barnen i deras lärande och 

för att göra det behövs kunskap om varje barns erfarenhet, kunnande, delaktighet och 

inflytande över de olika målområdena. 

 

I Skolverket (2010a) står det att arbetslaget skall ge barn möjlighet till att utveckla sin 

förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och 

tankegångar med hjälp av exempelvis ord, konkret material och bild och andra 

uttrycksformer. Det tycker jag styrker det sociokulturella perspektivet som denna studie har 

som vetenskaplig teori. 
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Vetenskapligt perspektiv  
Under utbildningens gång har jag vid flera tillfällen stött på det sociokulturella perspektivet. 

Därför har jag valt i den här studien att utgå ifrån den teorin. I det här avsnittet kommer jag att 

beskriva var teorin kommer ifrån, när den grundades och av vem. Jag kommer även att ta upp 

olika teorier om hur lärande uppstår med utgångspunkt i perspektivet 
 

Säljö (2000) beskriver hur det sociokulturella perspektivet anses ha sin utgångspunkt i den 

sovjetiske psykologen Lev Vygotskijs (1896-1934) teorier. Vygotskij och hans kollegor 

grundade och utvecklade perspektivet i Ryssland under 1920- och 1930-talet.  

Idag i Sverige företräds perspektivet bland annat av Roger Säljö, professor i pedagogik. Men 

även Lindqvist (1999) berättar om hur Vygotskij utvecklade ett synsätt där kunskapsprocessen 

sågs som en förmedling vilket innebar att barns utveckling och lärande sker i samspel med 

den sociala och kulturella omgivningen. Lindqvist (1999) skriver även att omgivningen och 

miljön är viktig för barnets lärande enligt Vygotskij och att skapa en aktiv social miljö främjar 

lärandet och ses som viktigt i ett sociokulturellt arbetssätt. Vygotskij menade att en god 

pedagog måste ha kunskap om den aktiva sociala miljön för att kunna handleda sina barn på 

rätt sätt. Det är den sociala miljön som utvecklar barnens handlingar. Miljön påverkar dem 

och pedagogen har en viktig roll i att organisera den miljön. Lindqvist (1999) beskriver 

ytterligare att Vygotskij vision av lärarrollen var att skolan måste öppna sina dörrar till 

samhället och bli en levande institution. Pedagogernas arbete kommer succesivt att förändras, 

nya medier som t ex datorer gör det möjligt för barn att själv söka information. Lärarens roll 

förändras från en ”allvetare” till en handledare. Detta är något som Vygotskij i hög grad står 

för i sin pedagogiska diskussion menar Lindqvist (1999). 

 

Det är framför allt Säljös synsätt av det sociokulturella perspektivet som jag kommer att 

använda mig av i den här studien. Säljö (2000) skriver att en av utgångspunkterna för det 

sociokulturella perspektivet på lärande är att man intresserar sig för hur individer och grupper 

tillägnar sig fysiska resurser. Samspelet mellan kollektiv och individ står i fokus i ett sådant 

perspektiv, till exempel vad som kan åstadkommas i ett samhälle eller vad behärskar den 

enskilda individen. Utgångspunkten för det sociokulturella perspektivet är att människan är en 

biologisk varelse med fysiska och mentala resurser som är givna av naturen och bestämda av 

den art som vi tillhör.  Den grundläggande tanken i det sociokulturella perspektivet är att valet 

inte står mellan huruvida människor lär sig något eller inte, utan fokus ligger på vad de lär sig 

av situationer de ingår i. I det sociokulturella perspektivet menar Säljö (2000) att människor 

utvecklas beroende på hur vi tänker och agerar i allmänhet och använder sig av redskap som 

kulturen tillhandahåller. Redskap och handling är två av de centrala begreppen i den 

sociokulturella teorin. Redskapen som människor använder ändrar själva aktiviteten men även 

metoden för hur handlingarna i aktiviteten genomförs. Enligt Säljö (2000) är redskap ett 

huvudbegrepp när det gäller att förstå mänskligt lärande. För att förstå mänsklig kunskap 

måste vi undersöka hur människor utvecklar och använder sociokulturella redskap. Han 

menar också att människan använder sig av mentala och fysiska redskap. Mentala redskap kan 

t ex vara en matris eller ett språkligt uttryck. Och fysiska redskap kan vara verktyg som 

människor tillverkat i ett visst syfte, det kan till exempel vara en penna, dator eller kamera. 

Att använda datorn som dokumentationsverktyg i syfte att synliggöra barns lärande kan 

anknytas till det sociokulturella perspektivet. Genom pedagogisk dokumentation ska barns 

lärande synliggöras bland annat via diskussioner och uppföljningar. På det sättet använder vi 

enligt Säljö (2000) språket som är det viktigaste redskapet som vi har.  

 

 

12 



 

 

Hurtig (2007) nämner återigen Wertsch och han menar att genom språket kan människor 

utbyta erfarenheter och kommunicera med varandra. Språket ses som ett dynamiskt och 

föränderligt redskap genom vilket människor skapar mening och aktivt befinner sig i sin 

omvärld.  

 

Som jag nämnde tidigare var Lev Vygotskij (1896-1934) en av grundarna till det 

sociokulturella perspektivet med hans teorier i fokus. Hwang och Nilsson (2003) beskriver 

den ryske teoretikern och hans sätt att tolka det sociokulturella perspektivet. De menar att han 

tyckte att barnet aktivt bygger upp sin kunskap om världen men även att barnet ingår i ett 

socialt och kulturellt sammanhang. Vygotskij menade att utveckling är som ett resultat av 

barnets sociala samspel med föräldrar och lärare. Vad är den vuxnes och i det här fallet 

pedagogens roll enligt Vygotskij? Hwang och Nilsson (2003) förklarar att vuxnas roll enligt 

Vygotskij gick ut på att fungera som ett stöd och främja barnets inlärning och utveckling, 

genom att hela tiden formulera nya mål. Språket var det första verktyget som människan 

utvecklade och sedan utvecklas till att bli ett redskap för tänkandet, alla former av tänkande 

var en form av handling och det är de som ger material åt tänkandet enligt Vygotskij.   

 

Lärande uppstår enligt Hundeide (2006) i sociala situationer. Det sociokulturella perspektivet 

förklarar författaren som att människan ses som en tolkande och meningsskapande varelse 

som föds in i en social värld som påverkar individen och dess utveckling. Lärandet har med 

relationer och omgivningen att göra. Lärandet handlar inte om något som enbart sker inne i 

huvudet på individen. Det sociokulturella perspektivet innebär en syn på att lärande är vad 

individer tar med sig från sociala situationer och använder sig av i framtiden. Även Dysthe 

(2002) beskriver att den sociokulturell teori bygger på att den största vikten ligger på att 

kunskap byggs fram genom socialt samarbete i ett kulturellt språkligt sammanhang inte 

genom individuella utvecklingsprocesser. Därför betraktas samarbete som grundläggande för 

lärande i detta vetenskapliga perspektiv.  

Metod 
I denna del av studien kommer följande rubriker att presenteras: metodval, urval, kvalitativ 

intervju och genomförande, etik, reliabilitet och validitet och slutligen en analys.  

 

Metodval  
För att beskriva hur pedagoger använder sig av pedagogisk dokumentation med stöd av IKT 

vid synliggörandet av barns lärande valde jag en kvalitativ undersökning som metod. Denna 

metod passar väl ihop med min teoretiska utgångspunkt det vill säga det sociokulturella 

perspektivet. Detta kan sammankopplas med det Trost (2005) beskriver, att det genom 

inställningen inte finns någon absolut sanning och att det inte finns någon objektiv verklighet 

som existerar utan människan som medskapare av denna. Han säger också att det inte finns 

någon objektiv verklighet allt är subjektivt i mening att vi blir informerade om vår situation 

och den informationen ska leda oss. Den vanligaste metoden i det kvalitativa perspektivet är 

enligt Backman (2008) att göra intervjuer. Det är den datainsamlingsmetoden som även jag 

kommer att använda mig av i den här studien för att försöka förstå pedagogers sätt att 

resonera kring mitt syfte. Jag vill också i verkligheten se den jag intervjuar för att kunna skåda 

hur den som blir intervjuad tolkar och formar sin verklighet. Enligt Svenning (2003) 

intresserar sig en kvalitativ undersökning för djupare fenomen i ett innehåll.   
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Kvale & Brinkmann (2009) förklarar att poängen med den kvalitativa forskningsintervjun är 

att förstå området från den levda vardagsvärlden ur den intervjuades eget perspektiv. De 

menar vidare att det är i den kvalitativa metoden som målet att låta den man intervjuar variera 

fritt i sina svar och de som förekommer mest är fenomenets riktiga kärna. Fejes och 

Thornberg (2009) skriver att de brukar rekommendera kvalitativ datainsamling. För vid 

intervjuer får man information om både det yttre händelseförloppet samt den medverkandes 

tolkningar av vad som händer.  

 

Urval 
För min undersökning valde jag att intervjua pedagoger som aktivt arbetar med pedagogisk 

dokumentation i kombination med IKT. Enligt Svenning (2003) betyder detta att jag gör ett 

selektivt urval då personerna jag vänder mig till är aktiva inom mitt intresseområde. Jag valde 

att göra mina intervjuer med pedagoger som arbetar på samma förskola, men på olika 

avdelningar för att kunna träffa intervjupersonerna i fråga. Enligt Svenning (2003) är det bra 

att träffa de man intervjuar för att tydligt kunna se personerna i frågas uttryck och kroppsspråk 

vilket man inte kan se om intervjun görs via till exempel telefon. Anledningen till varför jag 

valde just denna förskola var att jag visste om sedan tidigare verksamhetsförlag utbildning på 

förskolan att pedagogerna på dessa avdelningar arbetade aktivt med olika digitala verktyg för 

att sedan väva in det i den pedagogiska dokumentationen. Och mitt intresse i denna studie 

ligger i att få veta mer om deras arbete kring detta.  

 

I studien har jag valt att preliminärt intervjua sex pedagoger men Kvale och Brinkmann 

(2009) menar att det är undersökningens syfte som bör vara avgörande för hur många som ska 

intervjuas och den som intervjuar ska fråga så många personer som behövs för att ta reda på 

det resultat som efterfrågas. Om antalet blir för litet blir det svårt att pröva hypoteser om 

skillnader mellan grupper och är antalet för stort går det inte att göra några mer ingående 

analyser av intervjuerna. Kvale och Brinkmann (2009) säger också att man som intervjuare 

måste hålla koll på när man når en mättnadspunkt alltså när de som blir intervjuade ger 

ungefär samma svar, då är det dags att avrunda. Min tanke var alltså att antalet personer att 

intervjua skulle vara flexibelt och kunna minskas eller utökas allt eftersom jag gjorde 

intervjuer med pedagogerna. Jag kommer att intervjua dem enskilt. Trost (2005) beskriver hur 

gruppintervjuer ofta mynnar ut i att de som är tystlåtna inte kommer till tals och det kan leda 

till synpunkter som inte alla står för men ”de tystlåtna” personerna håller med de övriga och 

det blir de svar som fastställs i intervjun. 

 

 

Kvalitativ intervju och genomförande 
Med kunskapen som jag fått via min bakgrund som är relaterat till syftet i min studie försökte 

jag göra intervjufrågorna korta, men ändå frågor som tar upp stora områden. Trost (2005) 

skriver att kvalitativa intervjuer bland annat utmärks genom raka och enkla frågor och sedan 

få innehållsrika svar vilket innebär att när alla intervjuer är gjorda att det finns ett rikt material 

där man kan hitta många intressanta åsikter och mönster. Även Kvale och Brinkmann (2009) 

skriver hur en intervju med kvalitet består av intervjuguide.  
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För att lättare styra ordningsföljden på mina frågor gjorde jag en intervjuguide 

(Bilaga 1). Trost (2005) menar att när kvalitativa intervjuer görs ska i möjligaste mån den 

intervjuade styra ordningsföljden i samtalet men för att göra det lite enklare för sig kan en 

lista med korta och innehållsrika frågor över området göras. 

 

Kvale och Brinkmann (2009) delar upp den kvalitativa forskningsintervjun i tolv olika 

aspekter bland annat menar han att ämnet för intervjupersonen är hans/hennes livsvärld och 

relation till den samt att den som intervjuar får ta emot varierande beskrivningar av 

intervjupersonens livsvärld. Andra aspekter som tas upp är vikten av att visa öppenhet för nya 

och oväntade företeelser och att försöka hålla intervjun nyanserad på beskrivningar av 

intervjupersonens livsvärld. Min tanke med inledningen av intervjun var att låta pedagogen 

jag intervjuar fritt berätta om deras sätt att arbeta med dokumentation på förskolan. Trost 

(2005) menar att detta gör att den intervjuade blir intresserad och vill fortsätta och god 

stämning uppstår. Andra tips som Trost (2005) delar med sig av är att aldrig avbryta när den 

intervjuade pratar och att man som intervjuare ska göra allt för att få en positiv och 

förtroendefull relation mellan sig själv och den som intervjuas. En annan viktig del som Kvale 

och Brinkmann (2009) tar upp är att intervjuaren är bra på att ställa relevanta följdfrågor som 

följer upp och klargör meningen i svaren samt att kunna leda samtalet vidare är också bra att 

kunna inför en kvalitetsintervju. 

 

För att genomföra intervjuerna kontaktade jag pedagogerna på den aktuella förskolan per 

telefon, presenterade mig och berättade om min studie och dess syfte. Jag frågade om de hade 

möjlighet och intresse av att medverka i en intervju till min studie som jag just nämnt. Jag 

fick till svar att hon skulle höra med de andra pedagogerna men det skulle inte vara något 

problem. Intervjuerna genomfördes några dagar senare i pedagogernas personalrum, där 

kunde vi sitta i lugn och ro och samtala utan att bli avbrutna. Under mina intervjuer 

fokuserade jag på intervjupersonernas uppfattningar kring mitt valda fenomen, det vill säga 

hur pedagoger använder sig av pedagogisk dokumentation med stöd av IKT vid 

synliggörandet av barns lärande. Under intervjuerna förde jag anteckningar och spelade 

samtidigt in på band, för att inte viktig information/data skulle missas i min redogörelse. Efter 

intervjuerna transkriberades samtalen ordagrant, för att sedan kunna bearbeta och analysera 

den insamlade informationen. Trost (2005) beskriver fördelen med att använda sig av 

bandinspelning. Han menar att egna misstag, intervjupersonens tonfall och ordval samt att 

man kan skriva ut intervjun och läsa noggrant vad som sagt är positivt med inspelning. 

Nackdelar kan vara att det är tidskrävande att lyssna på banden men jag tycker ändå att 

fördelarna överväger och har valt att spela in intervjuerna. 
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Etik 
När jag första gången tog kontakt med pedagogerna och frågade om de var intresserade av att 

medverka i min studie, informerade jag dem även om anonymiteten av att medverka i studien.  

Deras namn och förskola skulle inte nämnas i min studie och de material som jag spelat in vid 

intervjun skulle endast användas till analys och bearbetning.  

 

Vetenskapsrådet (2002) har gett ut en skrift om forskningsetiska principer för den 

humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningen. De beskriver fyra etiska riktlinjer som 

används vid intervjuer. Det första är informationskravet där de som berörs av studien skall 

informeras om studiens syfte och upplysas om att det är frivilligt att medverka och de kan när 

som helst avbryta intervjun om de vill. Trost (2005) betonar också vikten av att tala om vad 

intervjun handlar om. Man ska vara tydlig och säga så mycket som möjligt av vad intervjun 

skall handla om för att intervjupersonen ska tacka ja. Frågor som tänkts ställas vid intervjun 

ska enligt Trost (2005) inte avslöjas innan för att personen kan föreställa sig svaret innan 

själva intervjun och styra den i någon riktning. Eftersom intervjun ska vara så lite styrd som 

möjligt är det bra att bara informera om det nödvändiga. Vetenskapsrådet (2002) förklarar i 

deras riktlinjer att efter informationskravet ska samtyckeskravet användas. Det kravet betyder 

att den som blir intervjuad har själv rätt att bestämma över sin medverkan. Hur länge och på 

vilka villkor de ska delta är helt upp till den som blir intervjuad att bestämma. 

Konfidentialitetskravet kommer som krav nummer tre och innebär att deltagarnas medverkan 

och identitet inte ska avslöjas i studien. Den som blir intervjuad har rätt att vara anonym och 

det ska vara så gott som omöjligt för utomstående att ta del av materialet. Trost (2005) 

beskriver även han hur viktigt det är redan vid den första kontakten med de som intervjuas att 

de får behålla sin integritet och sin egen värdighet. Det gäller under hela processen från 

datainsamlingen, vid själva intervjuerna och till efterarbetet av intervjumaterialet. Det sista 

kravet som Vetenskapsrådet (2002) upplyser om är nyttjandekravet där materialet som 

inkommer från intervjun endast får användas till forskningsändamål. Informationen får inte 

användas för kommersiella bruk. Dessa fyra krav som vetenskapsrådet tar upp är ramar som 

jag tänkt använda när mina intervjuer genomförs.  

 

 

Reliabilitet och validitet  
Reliabilitet och validitet används för att diskutera sanningsvärdet av resultatet i intervjun. 

Begrepp som trovärdighet och pålitlighet menar Kvale och Brinkmann (2009) är relevanta i 

diskussionen om den kvalitativa intervjun. Reliabilitet innebär att undersökningen är trovärdig 

med ett säkert framställt resultat. Validitet betyder att de som undersöks verkligen granskas 

och att svar på syftet hittas.  

 

Jag påbörjade inte intervjuerna i det tidiga skedet av studien utan fördjupade mina kunskaper 

först om ämnet och satte sedan igång med att intervjua pedagogerna. Kvale och Brinkmann 

(2009) menar att intervjupersonerna kan uttala sig på olika sätt inom samma område beroende 

på intervjuarens färdigheter inom ämnet. De poängterar också hur viktig intervjuarens sätt att 

ställa frågor är för reliabiliteten. Ledande frågor kan orsaka en ofrivillig inverkan på svaret 

och på så sätt påverka reliabiliteten negativt. De menar att detta kan medföra att den som blir 

intervjuad svarar det som hon/han tror att man ska svara. Wolming (1997) skriver att den 

vanligaste metoden för att få en uppfattning om innehållsvaliditeten är hög eller låg är att låta 

en vetenskapligt skolad person se på frågorna och bedöma frågornas relevans.  
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För att öka validiteten i min kvalitativa intervju lät jag min handledare titta på mina frågor 

innan jag utförde intervjuerna. Platsen där intervjuerna skulle hållas fick pedagogerna själva 

välja ut för att förhindra att miljön skulle ha en negativ inverkan och kunna påverka 

reliabiliteten. Kvale och Brinkmann (2009) menar att platsen för intervjun kan påverka hur 

samtalet utvecklas av den intervjuade.  Därför är det viktigt att den som blir intervjuad själv 

får välja en lugn och avskild miljö som upplevs som trygg. Jag spelade in mina intervjuer på 

band för att få med all information och för att inte missa något i utsagorna. Detta har medfört 

att jag har kunnat lyssna av intervjuerna flera gånger och en fördjupning i den intervjuades 

svar på mina frågor kunde göras. Trost (2005) poängterar att vid bandinspelning behöver inte 

lika noggranna anteckningar göras och koncentrationen kan läggas på frågorna och svaren i 

stället.  En annan anledning till inspelningen av samtalen var för att undvika att mina egna 

tolkningar skulle prägla resultatet. Trost (2005) förklarar vidare en negativ aspekt med 

inspelning av intervjuer kan vara att intervjupersonen kan bli stressad och hämmad av att bli 

inspelade på band och de i sin tur kan påverka reliabiliteten. Därför var jag väldigt noga med 

att förklara syftet med studien och förklarade att det var den intervjuades synsätt och tankar 

kring detta som var viktiga. Trost (2005) tipsar även om att ha en diskret och liten bandspelare 

så att inte intervjupersonen inte blir störd av den. Efter intervjuerna transkriberade jag dem 

ordagrant med syftet att öka reliabiliteten. För att öka reliabiliteten ytterligare är intervjuarens 

sätt att ställa frågor viktiga. Kvale och Brinkmann (2009) menar att ledande frågor kan styra 

till att den intervjuade svarar som hon/han tror att man ska svara och en oavsiktlig inverkan på 

svaren uppstår och därmed påverkar reliabiliteten negativt. Därför utgick jag från min 

intervjuguide under samtalen (bilaga 1) där jag hade förberett frågor som skulle ge svar mot 

mitt syfte och inte vara ledande.  

 

Analys 
Trost (2005) ger rådet att följa materialet i tre olika steg. Första steget är att samla in data, i 

mitt fall är intervjuerna min datainsamling. Andra steget är att analysera materialet som 

insamlats. Det görs genom att läsa och lyssna igenom det som antecknats och spelats in på 

band under intervjuerna. När det görs får man ofta tankeställare gällande vad som sågs och 

hördes under intervjuerna. Trost (2005) skriver att en intervju går ut på att se hur den 

intervjuades föreställningsvärld ser ut. Jag kommer att använda mig av det sociokulturella 

perspektivet genom att lära mig mer om hur den intervjuade tänker och känner. Men även det 

sista och tredje steget som Trost (2005) rekommenderar kan härledas till det sociokulturella. 

Det är att intervjuerna ska tolkas med hjälp av de teoretiska verktyg som finns till förfogande. 

Med det vill han poängtera att det ska synas att det intressanta verkligen är intresseväckande.  

Kvale och Brinkmann (2009) menar att jämförelser i all data görs för att hitta likheter och 

olikheter. Det gäller att lyfta fram en eventuell variation i intervjuerna. De förklarar att 

analysen av intervjun sedan tar en mer fokuserad kodning och analysen går från en deskriptiv 

nivå där kärnan ligger i att få fram nyanserade beskrivningar av något. Där fokus ligger på 

mångfalden i uppfattningen av ett fenomen till en mer teoretisk nivå. Vilket tillslut leder till 

en mättnad av materialet där inga nya kunskaper kommer fram.  

Jag startade analysen av mitt material med att transkribera intervjuerna för att lättare hantera 

all information jag fått in. Jag skaffade mig en överskådlig bild på helheten av informationen, 

genom att lyssna av och renskriva intervjuerna. Varje intervju tog cirka 40 minuter. Vilket 

resulterade i cirka 14 A4 sidor text. För att kunna hantera all data ordnade jag den i olika 

kategorier.  
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Kvale och Brinkmann (2009) beskriver hur vi efter ett par genomläsningar kan se ett mönster 

i svaren och starta själva kategoriseringen. När en struktur kan ses i kategorisystemet kan 

relationer mellan de olika kategorierna utläsas och den slutliga texten kan börja författas. När 

jag strukturerat och sorterat upp materialet sammanställdes kategorierna i olika rubriker, 

utifrån mitt syftes frågeställningar. Guiden jag gjorde underlättade för mig i bearbetandet av 

materialet, eftersom denna redan hade övergripande rubriker som jag också kunde strukturera 

intervjusvaren ifrån. Vid bearbetningen gjorde jag en redogörelse för varje intervjupersons 

tolkning av de olika aspekterna i studien. I min analys delades helheten av datainsamlingen 

upp i delar med gemensamma benämningar som dokumentation, arbetssätt, läroplanen och så 

vidare. Under dessa rubriker la jag in de uppfattningar pedagogerna hade och kunde sedan 

jämföra och se avvikelser och skillnader mellan dem. Kvale och Brinkmann (2009) menar att 

syftet med databearbetning är att få en fördjupad förståelse av detaljerna som bildar helheten. 

Det gjorde jag genom att skapa en överblick och sedan studera materialet i detalj.  

 

 

Resultat 
Här presenterar jag resultatet från mina intervjuer med fem pedagoger som arbetar med 

pedagogisk dokumentation och har IKT som stöd. De arbetar alla på samma förskola men på 

olika avdelningar. Jag redovisar resultatet i kategorier utifrån mitt syfte och frågeställningar i 

intervjuguiden och kommer att använda mig av citat från pedagogernas yttrande, för att 

tydliggöra deras uppfattningar. Pedagogerna kommer att nämnas pedagog 1-5. Avsnittet 

avslutas med en sammanfattning av resultatet. I redovisningen kommer jag att utgå ifrån 

studiens syfte och forskningsfrågor. Kategorierna som växte fram är följande: 

 

 Läroplanen 

 Det praktiska arbetet 

 Arbetssättet 

 

 

Läroplanen 
Alla pedagoger säger i intervjun att läroplanen är deras grund att stå på och allt som de gör i 

sitt arbete med dokumentationen kretsar kring den. Syftet med arbetet kring den pedagogiska 

dokumentationen är enligt dem ett sätt följa upp och utveckla barnens lärande, göra dem 

delaktiga och låta dem ha inflytande i dokumentationen.  

 

Ja i och med den nya reviderade läroplanen vi nu har att gå efter så har vi fått gräva 

oss ännu lite djupare i styrdokumenten. I läroplanen står det ju att vi ska använda 

oss av olika slags dokumentationsformer. Och det tycker jag att vi verkligen gör i 

och med vårt sätt att arbeta med den pedagogiska dokumentationen. Vi försöker 

också göra föräldrarna medvetna om läroplanens innehåll genom att belysa foton 

och videofilmer som vi lagt upp på vår blogg med citat ur läroplanen. (Pedagog 4) 

 

Pedagogerna i min studie har sedan två år tillbaka via kontakt med andra förskolor och 

kompetensutvecklings kurser sett hur dokumentationen kan användas för att bli en del av 

barnens utvecklingsprocess.  

 

18 



 

 

Läroplanens riktlinjer har varit en stark bidragande orsak till varför de ville satsa på 

dokumentationen. Efter att de fått förkovra sig i arbetssättet så kände sig pedagogerna positiva 

och ville direkt starta arbetet med dokumentationen på deras förskola. 

 
 

Vi hade länge känt i arbetslaget att vi på något sätt måste utveckla vårt sätt att 

dokumentera. Vi hade dialog med vår rektor som var positiv till våra tankar. 

Karusellen var igång och vi planerade in en kurs i pedagogisk dokumentation. 

(Pedagog 4) 

 

Det praktiska arbetet 
Eftersom ingen av pedagogerna tidigare arbetat med dokumentation på det här sättet så var 

alla nybörjare. Men med besök på två olika förskolor och kursen de fick gå hade pedagogerna 

nog med kött på benen att själva ta dokumentationen till en annan nivå. På en av förskolorna 

som de fick besöka använde de sig väldigt mycket av datorn i arbetet med den pedagogiska 

dokumentationen. Bland annat hade de en dator uppsatt i hallen med ett bildspel på barnen 

som alla hade möjlighet att titta och reflektera över. Det var på den vägen som pedagogerna 

kom på hur mycket datorn kan vara till hjälp i deras dokumentations arbete. 

 

Vi har ju använt datorn tidigare i vår verksamhet till exempel lagt in bilder och sånt 

men aldrig riktigt tänkt på hur IKT kan vara ett stöd i vår dokumentation.  

(Pedagog 3) 

 

Pedagogerna säger att tidigare var det den traditionella dokumentationen med en pappers 

portfolio där barnens teckningar, foton och antecknade observationer samlades. I dag har det 

fortfarande kvar pappers portfolio till att samla barnens teckningar och målningar men annars 

så samlar de all annan dokumentation på datorn och för över den på ett USB minne. Det kan 

vara allt från foton tagna med digital kamera, barnintervjuer gjorda med diktafon till 

videoinspelningar. För cirka ett år sedan har varje avdelning på förskolan även startat en 

lösenordskyddad blogg där barnens dokumentation läggs in och används flitigt i den 

pedagogiska arbetsprocessen. Varje barn har även en egen mapp där foton, filmer och annan 

dokumentation sparas på. 

 

Vi har på vår förskola helt ändrat riktning när det gäller olika material, vi har 

övergett penna och papper och använder oss nu nästan bara av digitala verktyg som 

kamera och videokamera. Sen har alla pedagoger fått en egen bärbar dator som vi 

använder oss av och som vi sparar all vår dokumentation på. Sen är vi väldigt stolta 

över vår blogg som vi har startat. Barnen, föräldrarna och vi pedagoger får ett jätte 

fint samarbete via den. (Pedagog 4) 

 

Samtliga pedagoger uppger att de antingen enskilt eller i grupp tar barnen och samtalar kring 

dokumentationen. De kan exempelvis samla alla barn och visa en videoinspelning som är 

gjord när de arbetar med någon slags aktivitet och för tillsammans med dem ett samtal kring 

dokumentationen.   
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Om pedagogen tittar ensam med barnet på en dokumentationsändelse till exempel på foton 

som lagts in på bloggen frågar de saker som: Vad gjorde du där? Vad kände du då? Alla 

pedagoger är överens om att barnen får ut mycket av att samtala med varandra i gruppen och 

tillsammans med personalen. 

 

 

När vi samtalar med barnen kring en dokumentationshändelse så brukar vi ofta 

jämföra med tidigare liknande dokumentation som vi gjort. För att få igång samtal 

med barnen om hur de tyckte att det var då jämfört med nu. Även när barnen får se 

en inspelning tillsammans i gruppen så är det så kul att få vara med när en dialog 

barnen i mellan kommer i gång kring dokumentationen. Det är då ”WOW” känslan 

infinner sig, det är då man upptäcker vilken lärandesituation som skapats.       

(Pedagog 1) 

 

Samtal kring dokumentationen handlar enligt pedagog 2 om att bland annat synliggöra för 

barnet vad den lärt sig. Det handlar om att lyssna på vad barnet har att säga och försöka föra 

en dialog tillsammans där målet är att det egna lärandet ska belysas. Hon poängterar att 

pedagogisk dokumentation inte bara handlar om att göra barnens lärande synligt. Utan även 

kollegorna sitter under deras reflektions tid tillsammans och för samtal över hur de till 

exempel ska gå vidare och hur hade de kunnat göra annorlunda. Det handlar om att synliggöra 

för både barn och pedagoger. Pedagog 5 säger att även föräldrarna har tillgång till 

dokumentationen via bloggen men de får också se hur deras barn resonerar kring en aktivitet 

på utvecklingssamtalen som hålls två gånger per år. 

 

När vi har utvecklingssamtal får föräldrarna ta del av deras barns utveckling. På 

datorn kan vi till exempel visa foton men även videoinspelningar på barnet när 

han/hon tittar på en dokumentationshändelse som barnet varit med på. Föräldrarna 

får se hur barnet reagerar, tänker och analyserar sig själv. Det uppskattas väldigt 

mycket av föräldrarna. (Pedagog 2) 

 

Arbetssättet 
Syftet med pedagogernas arbetssätt är enligt dem ett sätt att kunna fånga barnens lärande men 

även få barnen att se sitt eget lärande. Med IKT som stöd finns många möjligheter att göra 

lärandet synligt. Pedagogerna säger att IKT handlar om att kommunicera information med 

hjälp av olika tekniker och de använder sig av massor med ”ny” digital teknik. Ett exempel är 

idén som de fick från ett av studiebesöken där ett bildspel på datorn rullar på hela dagen i 

hallen som är möjligt för både barn och föräldrar att se. Men de har även utökat idén och lagt 

in videoklipp på skärmen i hallen från olika dokumentationshändelser så att barnen i princip 

när de vill ska kunna se och få ta del av den dokumentationen. Och vid den här datorskärmen 

säger pedagogerna att det bildas otroliga samtal barnen emellan. 
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Å det finns så mycket teknik idag som gör att verksamheten kan bli så mycket 

bättre. Vi suger åt oss allt som vi bara hinner och köper in så mycket som bara 

budgeten tillåter. Att kombinera pedagogisk dokumentation och IKT gör att vi kan 

göra barnens lärande synligt på ett helt annat sätt än tidigare. Datorn och internet 

gör det möjligt för oss att visa barnen hur de utvecklas och de i sin tur leder till 

inspiration att lära sig ännu mer. (pedagog 3) 

 

De säger också att det inte var helt lätt att starta en ny arbetsgång. Det gällde att planera och 

hitta tid att sitta ner och reflektera, analysera och utvärdera. Två av pedagogerna tyckte också 

att det varit svårt många gånger att lära sig använda de olika verktygen. De hade helt enkelt 

väldigt liten erfarenhet av att jobba med dator, kamera, videokamera med mera. Men de har 

ändå varit positivt inställda och fått lära sig lite i taget. De tycker sig nu ha en ganska bra koll 

på hur tekniken fungerar men fullärda blir de aldrig säger pedagogerna och skulle gärna vilja 

gå en kurs eller utbildning i hur dessa olika verktyg kan användas på bästa sätt i förskolan. 

 
Vi var alla väldigt glada att börja arbetet med dokumentationen men upptäckte 

snabbt att det skulle bli tidsbrist. Men vi pusslade hit och dit med vår planeringstid 

och de gick!(Pedagog 2) 

 
Jag var så gott som helt novis när det gäller att använda sig av datorn och internet. 

Jag tänkte hur ska de här gå? Men med stöd av de andra mer ”datorvana” och 

”tekniska” tjejerna så har jag lärt mig blogga, föra över bild och ljud på datorn. 

Men det finns mycket kvar att lära, jag skulle inte tacka nej till en utbildning som 

lär mig att använda digitala verktyg på bästa sätt. (Pedagog 5)  

 

Pedagogerna är alla överens om att deras arbetssätt har haft en god inverkan på barnen. När de 

jämför med hur verksamheten såg ut för över två år sedan och nu kan de tydligt se hur barnen 

idag reflekterar över sig själv och deras sätt att handla i vissa situationer på ett väldigt lättsamt 

sätt. Pedagog 4 poängterar att även hennes eget sätt att tänka, analysera och utveckla har 

ändrats mycket. Hon menar att arbetslaget har fått öka reflektionstiden som tidigare var knapp 

och den använder de väl plus att barnen är mycket mer involverade i deras dokumentation än 

vad de tidigare har varit. Pedagogerna anser alla att detta arbetssätt har gjort en positiv 

inverkan på dem men det finns ännu mycket att lära kring framförallt den nya tekniken. 

 

Tidigare när vi satt och samtalade med barnen kring foton som vi tagit vid ett 

dokumentationstillfälle eller tittade på teckningar som de ritat blev det inte samma 

gensvar då som vi får idag. Vi ställer ju samma frågor till barnen nu som vi gjorde 

då, skillnaden är att det blir mer verkligt när de får se dokumentationen på en dator 

eller tv skärm. (Pedagog 1) 

 

Fördelarna med att jobba på det här sättet kring barnens dokumentation är samma saker som 

pedagogerna anger är syftet till arbetssättet: se barnens lärande, barnet själv kan se det, men 

även föräldrarna har möjlighet att se själva lärandeprocessen. 
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En annan fördel som pedagogerna talar om är möjligheten att se om något barn behöver extra 

stöd och hjälp. Det blir mycket lättare att fånga upp när så gott som alla aktiviteter finns på 

exempelvis videofilm. Nackdelarna som pedagogerna anger är att det är väldigt tidskrävande 

och många gånger har de känt att tiden inte räcker till. Att föra över bilder, videoinspelningar 

och scanna in teckningar på datorn tar väldigt mycket tid, men även att reflektera över och 

med ett barn kan vara tidskrävande. En annan nackdel som pedagogerna uppger är att 

tekniken inte alltid är med dem till exempel har digital kameran slut batteri eller datorn har 

fått ett virus men som tur är så krävs det ingen dator eller kamera för att samtala med barnen. 

 

Det finns alltid för lite tid till att sitta ner och reflektera om det så är barnens 

lärande eller vårt eget. Det är något som vi måste bli bättre på att prioritera. Det är 

jätte viktigt att man inte avbryter när ett barn sitter och analyserar sitt eget lärande, 

men tyvärr så händer de också ibland. Vi ska redan i morgon titta över hur vi kan 

göra vår reflektions tid i arbetslaget och tillsammans med barnen till det bättre. 

(Pedagog 5) 

 

Sammanfattning resultat 
Under rubriken urval skrev jag att tanken var att intervjua sex pedagoger. Men efter att jag 

gjort fem intervjuer så insåg jag att ”mättnadspunkten” som Kvale och Brinkmann (2009)  

nämner, var nådd. De intervjuade gav ungefär samma svar på frågorna och därför blev antalet 

intervjuade pedagoger i den här studien fem stycken. 

 

Sammanfattningsvis så har alla fem pedagoger en positiv inställning till deras relativt nya 

arbetssätt som är att jobba med pedagogisk dokumentation med IKT som stöd. De är eniga 

om att det är ett bra sätt att synliggöra barnens lärande genom att exempelvis samtala kring en 

videoinspelad dokumentationshändelse. De använder datorn flitigt bland annat till att föra 

över dokumentationsmaterialet på och gör barn och föräldrar delaktiga i en blogg som bland 

annat innehåller dokumentation från olika aktiviteter. Läroplanen är en viktig del av deras 

arbete och pedagogerna tycker att deras sätt att arbeta belyser riktlinjerna väl. Barnen får till 

exempel tillsammans med pedagogerna reflektera över sitt eget lärande genom att titta på 

videoinspelade dokumentationshändelser. Därefter för pedagogerna en dialog med barnen 

antingen enskilt eller i grupp. De samtalar och ställer frågor som till exempel Vad hände där? 

Hur kändes de då? Vad hade vi kunna göra annorlunda? Men det är inte bara barnen som 

reflekterar över sitt lärande utan pedagogerna själva sitter även dem under deras inplanerade 

reflektions tid och samtalar över det som dokumenterats. De reflekterar över deras egna 

förhållningssätt och agerande, men också hur de på bästa sätt kan fånga i vilka situationer 

barnen lär och utvecklas. Pedagogerna är också överens om att det inte bara är barnens 

lärande som belyses utan arbetet bygger på ett gemensamt reflektionsarbete mellan barn, 

pedagoger och föräldrar där läroplanen står som grund. De intervjuade pedagogerna anser sig 

inte vara fullärda inom området och säger sig vilja veta mer om digitala verktyg och hur 

barnens aktiviteter kan dokumenteras. Avslutningsvis tycker pedagogerna att deras sätt att 

arbeta ständigt utvecklas och de lär sig nya saker hela tiden. Stora förändringar har gjorts när 

det gäller deras tidigare sätt att arbeta med dokumentation.  
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Pedagogerna har så gott som kastat bort penna och papper och de digitala verktygen har tagit 

över deras verksamhet. Min tolkning av studien är att pedagogerna på den här förskolan har 

hittat ett bra sätt att kunna följa läroplanens riktlinjer, där bland annat dokumentation, lärande 

och synliggöra är ledorden för förskolan. Studien visar att verktyg som dator, videokamera, 

digital kamera med mera gör det möjligt för pedagoger att dokumentera barnen och dem 

själva. Till exempel via deras blogg får barn och föräldrar ta del av det som dokumenteras och 

samtal kan föras för att synliggöra lärandet för barnen.   

 

 

 

Diskussion 
I detta avsnitt följer en resultatdiskussion där jag diskuterar mitt resultat i relation till tidigare 

forskning. En avslutande reflektion från mig, en metoddiskussion och förslag på framtida 

forskning finns också med i denna del. 

 

Resultatdiskussion 
Resultatet i min studie visar att alla pedagoger var överens om att läroplanen är den 

bidragande orsaken till varför de valt att jobba på det här sättet. De lyfter fram att den 

pedagogiska dokumentationen är en viktig del i deras arbete. Det överensstämmer med det 

Skolverkets (2008) utvärdering som visar att pedagoger allt mer arbetar med pedagogisk 

dokumentation. Orsaken är att de upptäckt hur detta arbetssätt gynnat alla. I resultatet 

framkommer det även att pedagogisk dokumentationen är ett tidskrävande arbete. Det tar tid 

att reflektera och analysera det dokumenterade materialet uppger pedagogerna. Det lyfter 

även Skolverket (2008) i deras utvärdering och konstaterar att det krävs erfarenhet för att hitta 

den tiden. Bara på några år har förskollärare blivit bättre på att planera och finna tid till den 

pedagogiska dokumentationen. Pedagogerna i min studie menar också att det handlar om att 

prioritera och planera tiden rätt och de har provat sig fram på olika sätt för att få fram så 

mycket reflektionstid som möjligt för dem och barnen. Wehner -Godée (2010) tar också upp 

tidsproblemet. Hon menar att förskolor idag som tar hjälp av olika medier till den 

pedagogiska dokumentationen ofta får problem med att hinna bearbeta materialet. Enligt 

henne måste pedagogerna omorganisera och strukturera upp arbetet på ett annat sätt än vad de 

gjort tidigare. I min studie har pedagogerna kommit en bra bit på vägen men trots att deras 

reflektionstid utökats tycker de att tiden alltid tryter.  

 

I resultatet framkommer det att förskollärarna efter studiebesöken på andra förskolor hittade 

inspirationen till deras arbetssätt. Det var här intresset för att arbeta med andra verktyg än 

penna och papper uppstod. Det liknar hur de i Reggio Children (2006) berättar om pedagoger 

som gör studiebesök i andra länder för att lära sig mer om hur arbetet med dokumentation 

fungerar. Mitt resultat visar att det är värdefullt att besöka andra arbetsplatser för att få nya 

idéer och tankar att ta med sig till sin egen verksamhet.  

 

Resultatet visar att verktyg som dator och digital kamera används flitigt av personalen. I syfte 

att kunna visa för barnen och på så sätt göra lärande synligt för dem. Det är ett synliggörande 

för dem själva. Plus att verktygen gör att även föräldrarna får en bra inblick i barnens 

lärandeprocess på förskolan.  
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Resultatet speglar det som Lenz Taguchi (2000) och Granberg (2001) tar upp, hur olika 

dokumentationsmetoder gör att pedagoger lättare kan synliggöra lärandet för barnen. Samt 

hur viktigt det är att pedagogerna granskar sitt eget förhållningssätt gentemot barnen. Och hur 

betydelsefullt det är för föräldrar att få ta del av det som dokumenteras. Förskollärarna i min 

studie anser att pedagogisk dokumentation tillsammans med stöd av olika medier gör lärandet 

synligt för alla inblandade. 

 

Det framkommer i mitt resultat att vägen till förskollärarnas arbetssätt inte varit helt 

problemfri. Några av pedagogerna tar upp svårigheterna med användandet av den nya 

tekniken. Där de anser att tidigare erfarenhet spelar en stor roll. Liknande problematik tar 

Ljung-Djärf (2004) upp i sin avhandling som handlar om att pedagoger idag har en försiktig 

inställning till datoranvändandet på grund av deras begränsade erfarenhet. Trots det så 

försöker förskolor digitalisera med en tro om att datorn och andra verktyg är den framtida 

dokumentationsformen. Liknande problematik belyser Klerfelt (2007) i sin studie där många 

pedagoger upplever datoranvändandet negativt för att det är en ny situation som kräver 

planering och struktur. Resultatet i hennes studie visar att datorn är ett kreativt verktyg som 

kan användas för att nå de mål som läroplanen anger. Vilket också stämmer överens med mitt 

resultat. Pedagogerna i studien har en positiv inställning till att arbeta med ny teknik.  

 

I tankesättet hos pedagogerna i min studie kan jag se likheter med Vygotskijs teorier. Vid 

flera tillfällen betonade pedagogerna hur viktigt det är att barnen ges möjlighet att samtala 

med varandra och med pedagogerna om det som dokumenteras. Det kan liknas vid hur 

Strandberg (2006) berättar om hur Vygotskij menar att dialogen och de mellanmänskliga 

interaktionerna utgör basen för vår utveckling och ansåg att lärande uppkommer i samband 

med andra. Pedagogerna i min studie inspirerade och såg betydelsen i att barnen skulle ges 

tillfälle att lära av varandra, vilket stämmer bra överens med Vygotskijs syn på lärande och 

den sociokulturella teorin där samarbete betraktas som grundläggande för lärande. Mitt 

resultat överensstämmer även med hur Säljö (2000) beskriver hur kunskap lever först i 

samspel mellan människor och blir sedan en del av den enskilde individen och hans eller 

hennes handlande. Han menar att enligt det sociokulturella perspektivet uppstår lärande i 

sociala situationer och lärandet har med relationer och omgivningen att göra. Det är genom 

samtal med andra som vi formas till sociokulturella individer. Utifrån resultatet framkom det 

att samtalet är ett viktigt verktyg för barnen när deras lärande ska synliggöras. Det kan 

exempelvis göras tillsammans med andra barn eller enskilt med pedagogerna.  

 

I resultatet framkom det att alla pedagoger strävade mot samma mål när det gäller den 

pedagogiska dokumentationen. Det var att synliggöra lärandet för framförallt barnen. Lenz 

Taguchi (2007) och Lindgren och Sparrman (2003) poängterar också vikten av att den 

pedagogiska dokumentationen ska bidra till att synliggöra lärandet. Resultatet visar också att 

förskollärarna pratar mycket med barnen och visar sitt intresse för det barnen berättar för att 

stödja och stimulera deras kommunikation. De lyfter fram att det är viktigt att lyssna och utgå 

från barnens tankar och funderingar kring dokumentationen som visas för dem. 

Resultatet visar också att förskollärarnas arbetssätt resulterar i att barnen stimuleras till att 

kommunicera med varandra. Resultatet speglar Läroplanen för förskolan, Skolverket (2010a) 

där pedagogerna skall sträva efter att uppmuntra och stimulera barns lust och vilja att lära sig 

genom att pedagogerna utgår från barnens intressen och nyfikenhet. 
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Vidare framkommer det i resultatet att den lösenordskyddade bloggen pedagogerna startat når 

alla parter på något sätt. Där läggs allt från veckobrev till olika dokumentationshändelser in. 

Hurtigs (2007) studie visar också att det finns ett stort intresse bland lärare att ändra deras 

arbetssätt kring dokumentationen och synliggörandet av barns lärande. I hennes studie var 

digital portfolio det nya arbetssättet som togs fram. Bloggen pedagogerna startat i min studie 

kan jämföras med en digital portfolio. Det som skiljer min och Hurtigs (2007) studie åt, är att 

fokus i hennes studie ligger på att göra de lite äldre barnen mer ”datorvana”. Barnen själva 

lägger in dokumentationen på datorn medan det i min studie är pedagogerna som står för 

själva ”lagringen” av materialet på datorn. Detta hade pedagogerna i min studie i åtanke och 

när tillfälle gavs fick barnen vara med och t ex föra över bilder till datorn från digital 

kameran. Barnen reflekterar och allt material finns tillgängligt där under hela 

lärandeprocessen 

 

Detta arbetssätt har fått en positiv inverkan på barnen och hur de ser på sitt eget lärande med 

stöd av olika verktyg som gör synliggörandet mer tydligt för dem. Även pedagogernas sätt att 

se på dokumentation har förändrats till det positiva genom deras sätt att arbeta med den 

pedagogiska dokumentationen. Resultatet tar fram hur digitala verktyg gör det möjligt för 

barn, pedagoger och föräldrar att ta del av dokumentationen som görs på förskolan.  

Resultatet lyfter även fram flera positiva aspekter kring arbetssättet. En av dem är hur 

möjligheten att upptäcka om ett barn har några svårigheter blivit betydligt lättare att se. Via 

till exempel en videoinspelning på en dokumentationshändelse. Det kan kopplas ihop med vad 

Dahlberg, Moss och Pence (2006) menar att pedagogisk dokumentation handlar om. De anser 

att det pedagogiska materialet gör att vi kan se och förstå vad som pågår. Även Bjervås (2011) 

är inne på samma spår och åsyftar att det är hur vi väljer att dokumentera som kan få 

betydelse för det som blir synligt. Mitt resultat visar att pedagogerna använder sig av 

materialet till att försöka se och förstå vad som pågår i barnens lärandeprocess. 

 

Avslutande reflektion 
Utifrån min studie har jag fått många nya tankar kring pedagogernas sätt att arbeta med 

pedagogisk dokumentation och IKT som stöd. Genom resultatet har jag fått en uppfattning om 

hur viktig förskollärarens roll är för barns utveckling och lärande. Jag har också fått ta del av 

hur alla dessa ” tekniska verktyg” kan vävas in i den pedagogiska dokumentationen. Som gör 

att barnens lärande synliggörs. Det sociokulturella perspektivet har legat som grund för hela 

studien. Teorin som handlar enligt Säljö (2000) om kommunikation och samspel mellan 

individer där lärande och utveckling sker genom samspel i sociala miljöer. Det gör 

pedagogerna i min studie genom att de utmanar barnen i sitt tänkande genom att ställa öppna 

frågor till barnen. Jag anser att syftet med den här studien är uppnått och det som jag fastnade 

för och kommer att ta med mig som blivande förskollärare är hur pedagogerna arbetade med 

bloggen. Det är den som oftast visas när de samtalar med barnen och bloggen är också 

pedagogernas sätt att nå föräldrarna. Vilken lyx att få sitta hemma som förälder med sitt barn 

och titta, reflektera och samtala om aktiviteten de gjort, vilken inblick i sitt barns lärande på 

förskolan man får. Så här vill jag också jobba! 
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Metoddiskussion 
Att göra intervjuer i min studie tycker jag var ett passande metodval utifrån mitt syfte. 

Trost (2005) tycker att vid en intervju ska intervjuaren försöka komma åt hur människan 

tänker, resonerar och känner kring intervjusyftet. Jag tycker verkligen att jag fick en klar 

inblick i hur pedagogerna tänker och känner kring användningen av pedagogisk 

dokumentation med IKT som stöd. Precis som Kvale och Brinkmann (2009) menar att 

intervjuer är en bra metod att använda sig av om forskaren vill få en uppfattning om 

människors tankar, erfarenheter och känslor. Jag har under mitt arbete följt vetenskapsrådets 

fyra etiska riktlinjer dvs. informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Jag har även under intervjuundersökningen följt Kvale och Brinkmanns 

(2009) sju stadier. Dessa stadier är tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, 

verifiering och rapportering. Jag började med att formulera syftet med själva intervjun och 

ställde mig frågor som varför, vad och hur? Därefter planerade jag upplägget av 

undersökningen med de sju stadierna i åtanke innan intervjuerna påbörjades. Sedan 

genomförde jag intervjuerna med hjälp av en intervjuguide (bilaga 1). 

Guiden jag gjort bestod av öppna, direkta och enkla frågor för att underlätta för mig att 

intervjua. Precis som Kvale och Brinkmann (2009) och Trost (2005) tar upp. 

Jag valde att spela in samtliga intervjuerna på band eftersom jag upplevde att jag då kunde 

lägga fokus på det som intervjupersonen berättade för mig och på intervjuguiden. Kvale och 

Brinkmann (2009)och Trost (2005) anser att spela in intervjuer ger intervjuaren en möjlighet 

att koncentrera sig på intervjun och de frågor som forskaren har. Efter detta förberedde jag 

intervjumaterialet för analys genom att skriva ut och transkribera dem.  

 

Sedan valde jag analysmetod och började gå igenom intervjuerna. Intervjuundersökningen 

avslutades med verifiering det vill säga fastställandet av intervjuresultatens reliabilitet och 

validitet, därefter började sedan arbetet med rapporteringen av undersökningens resultat. Att 

göra själva intervjuerna med pedagogerna var något som jag såg fram emot och tyckte att jag 

förberett mig väl inför dem med min intervjuguide i handen. Men när väl intervjun var igång 

kändes det som att guiden hade kunnat innehålla lite fler frågor. Jag fick många gånger 

väldigt korta svar och fick då improvisera in en följdfråga. En annan negativ del i samband 

med intervjuerna var att tekniken strulade med de två första pedagogerna. Bandspelaren jag 

hade var en äldre modell och surrade väldigt högt. Både jag och de intervjuade upplevde det 

som irriterande. Till de resterande intervjuerna fick jag låna en bandspelare från förskolan. 

Trost (2005) menar att det är viktigt att man ser till att bandspelaren fungerar som den ska 

innan intervjuerna, vilket jag inte gjort i det här fallet. Men jag är ändå glad över att jag valde 

att spela in på band för det har gjort att jag noggrant kunnat skriva ut vad som sagts. 

Sammanfattningsvis tycker jag att min intervjuguide där jag försökte undvika ledande frågor, 

inspelningen av intervjuerna, den positiva stämningen under intervjuerna med följdfrågor och 

transkriberingen gjorde att reliabiliteten ökade i min studie. 

 

Trots några negativa moment upplevde jag intervjuerna som en positiv upplevelse. Det var en 

bra metod att använda för att komma fram till mitt resultat. Jag har fått med mig otroligt 

mycket kunskap som jag kommer att bära med mig inför mitt kommande yrke som 

förskollärare. Studien visar att datorn och andra digitala verktyg kan integreras med den 

pedagogiska dokumentationen. Arbetet kring och med bloggen är ett konkret bevis på hur det 

fungerar. Även pedagogerna mötte mig med en positiv inställning och var intresserade av min 

studie. Kvale och Brinkmanns (2009) menar att en väl genomförd intervju kan medföra att 

den kan upplevas som positiv både för den som intervjuar och intervjupersonen.  
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En situation där i det här fallet pedagogerna får tid att berätta och uttrycka sina åsikter och 

uppfattningar, kring ett ämne som ligger dem varmt om hjärtat inför en lyssnande person som 

är intresserad av deras område. De förklarar också hur detta kan leda till att båda parter kan få 

ny insikt och kunskap i en situation formad av nyfikenhet och intresse. Jag upplevde intervju 

som metod väldigt givande och bra för att få svar på mina forskningsfrågor och uppnå mitt 

syfte.  

 

 

 

Vidare forskning 
Inom område pedagogisk dokumentation finns det redan en hel del forskningar. Men när det 

gäller att ha IKT som stöd finns det nog mycket kvar att forska vidare kring. Med tanke på att 

datorn och andra digitala verktyg har en växande framtid ute på förskolorna finns det många 

aspekter som skulle kunna ha grund till forskning. I min studie utgick jag ifrån pedagogernas 

perspektiv och deras syn ett annat alternativ skulle vara att se det från barnens perspektiv och 

hur de ser på att bli dokumenterad av de olika verktygen och vad de tycker om att samtala om 

dokumentationshändelserna 
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide 

 

1. Berätta lite om varför ni valde att börja arbeta på det här sättet på er förskola? 

2. Hur dokumenterade ni tidigare? 

3. Hur dokumenterar ni idag? 

4. Vad är ert syfte med dokumentationen? 

5. Hur går du till väga för att göra barnen delaktiga i dokumentationen? 

6. På vilket sätt samtalar du med barnen kring det ni dokumenterar? 

7. Hur använder du dig av datorn i er verksamhet? 

8. Hur beskriver du ert arbetssätt kring datorn? 

9. Finns det något som du skulle vela veta mer om kring datorn eller andra digitala 

verktyg? 

10. Finns det något som du skulle vilja ändra på gällande ert sätt att dokumentera? 

11. Vad har varit positivt respektive negativt med ert sätt att arbeta? 

12. Hur anser du att pedagogisk dokumentation med IKT som stöd kan kopplas till 

läroplanens riktlinjer? 

13. Vad anser du vara styrkan med att jobba på det här sättet? 
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