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Abstrakt  
Syftet med arbetet var att ta reda på hur pedagogisk dokumentation används i tre olika arbetslag 
inom förskolan och hur denna bidrar till att synliggöra barns lärande. I undersökningen deltog tre 
arbetslag i en kommun i Norrbotten. Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer med pedagogerna 
samt observation för att få veta deras tankar kring den pedagogiska dokumentationen och hur de 
använder sig av den i verksamheten. Vi har därmed gjort en fördjupning i den pedagogiska 
dokumentationen, lärande, dialog och barnsyn. Resultatet av våra intervjuer har visat att 
pedagoger ser på pedagogisk dokumentation på olika sätt och att pedagogisk dokumentation är en 
ständigt pågående process som har blivit en viktig del av verksamheten i många förskolor. 
 
 
 
 
Nyckelord: Pedagogisk dokumentation, förskola, lärande, lek, dialog. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

Förord 
Vi vill tacka alla som har varit med på vägen under arbetets gång. Vi vill speciellt tacka rektor, 
pedagoger och alla andra berörda på de tre förskolor där vi genomfört undersökningen. Tack för 
visat engagemang för arbetet och den tid ni lagt ned på att hjälpa oss. Vi vill också tacka 
handledare Maj-Lis Hörnqvist för konstruktiv kritik som drivit arbetet framåt. Sist men inte minst 
våra nära och kära; Rebeccas man Magnus Karlberg och barnen Jacob och Freja, samt Idas 
sambo Birger Isaksson. Vi vill även rikta ett stort tack till övrig släkt och vänner som stått ut med 
oss under denna tid. 
 
 
 
 
Luleå, Augusti 2009 
 
Rebecca Karlberg och Ida Nilsson 
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1 Inledning 
Pedagogisk dokumentation är någonting som vi genom utbildningens gång fått ta del av både på 
universitetet och under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) och intresset för att 
fördjupa sig i pedagogisk dokumentation har ökat genom åren. Under en VFU kom vi i kontakt 
med en förskola som använde sig av den pedagogiska dokumentationen på ett sätt som skiljde sig 
från andra förskolor vi besökt, vilket gjorde att vår nyfikenhet och vilja att ta reda på mer väcktes. 
När vi sedan kom i kontakt med en rektor som var intresserad av att få hjälp med att ta reda på 
hur den pedagogiska dokumentationen fungerade inom hennes rektorsområde, beslutade vi oss 
för att åta oss uppdraget. I och med detta hoppas vi få ett bra underlag till när vi kommer ut som 
färdigutbildade förskollärare i form av uppslag, idéer och förståelse för hur vi i verksamheten kan 
nyttja verktyget pedagogisk dokumentation. Vi anser att den pedagogiska dokumentation utgör 
en god grund för möjligheten att föra en dialog mellan arbetslagen/personalen, föräldrar och 
politiker. 
 
Ida har i arbetet haft huvudansvaret för följande delar; 2.1 Lärande och 2.5 Pedagogisk 
dokumentation. Rebecca har huvudsakligen ansvarat för 2.2 Synen på barn, lärande och kunskap, 
2.4 Kunskap, lärande och lek och 2.6 Dialog. Resterande delar av arbetet har vi tagit gemensamt 
ansvar för och bidragit till i lika hög utsträckning. 

1.1 Syfte och frågeställningar  
Syftet med arbetet är att beskriva hur pedagogisk dokumentation används i arbetslag i förskolan 
och hur denna bidrar till att synliggöra barnens lärande. 
 
Syftet undersöks utifrån följande tre frågeställningar: 
 

1 Varför använder sig dessa arbetslag av pedagogisk dokumentation? 
2 Vad dokumenteras och när sker detta? 
3 På vilket sätt anser pedagogerna att pedagogisk dokumentation möjliggör bedömningen 

av barnens lärandeprocess? 

2 Bakgrund  

2.1 Lärande 
Lärande är ett komplicerat begrepp och definitionen skiftar beroende på var man söker svar. Det 
vi i detta arbete menar med lärande är för oss liktydigt med det som står i Läroplan för förskolan, 
Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 1998): 
 

Förskolan skall främja lärande, vilket förutsätter en aktiv diskussion i arbetslaget om 
innebörden i begreppen kunskap och lärande. Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap 
kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som 
förutsätter och samspelar med varandra (Utbildningsdepartementet, 1998, s. 6). 

 
Illeris (2007) skriver att de flesta drar parallell mellan lärande och skolan. Men han menar att 
detta är felaktigt och att själva lärandet i sig är komplext och omfattar många olika processer som 
inte kan tilldelas endast skolan. Lärande kan framställas både positivt och negativt men är 
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någonting som sker livet igenom. Det finns delvis olika betydelser av lärande men Illeris urskiljer 
fyra olika grundbetydelser som här visas i sin korthet: 
 

1. Lärande hänvisar till en produkt av olika processer. Detta innebär att lärandet är det 
som en individ lär sig eller syftning på den förändring som har skett. 
 
2. Lärande hänvisar till psykiska processer. Även här sker förändring eller ett resultat 
hos individen. Denna process kan kallas för läroprocess som traditionellt har 
behandlats under läropsykologin. 
 
3. Lärande och läroprocesser hänvisas till samspelsprocesser. Dessa processer sker 
mellan individ och dennes sociala omgivning.  
 
4. Lärande och läroprocesser hänvisar till ordet undervisning. Detta skulle då innebära 
att man inte skiljer åt det som undervisas och det som individen faktiskt lär sig. 

 
Dessa definitioner behöver inte i praktiken skiljas åt men de olika sätten att se på lärande är stora. 
Illeris egna definition svart på vitt är "Lärande är varje process som hos levande organismer leder 
till en varaktig kapacitets förändring som inte bara beror på glömska, biologisk mognad eller 
åldrande" (Illeris, 2007, s. 13). Här syftas att inte bara individen, alltså människan, äger en 
förmåga att lära utan att alla levande varelser besitter denna förmåga. Illeris exemplifierar att 
människan tillexempel inte ger djur något psykiskt eller mentalt liv trots att djur har en förmåga 
att lära. Lärande har vidare traditionellt setts och uppfattats som en psykologisk angelägenhet. 
Detta har behandlats i många psykologiska discipliner såsom kognitionspsykologin, 
utvecklingspsykologin, socialpsykologin och personlighetspsykologin. Beroende på vilken 
disciplin eller vilket synsätt man har ser man lärande ur olika ljus. Vi kommer senare att ta upp 
några av de stora influenserna som vi anser har haft stor betydelse för olika syn på lärande genom 
tiderna.  
 
Mellan 1900-talet fram till 1980-talet dominerade den behavioristiska psykologin i Amerika, men 
också i andra delar av världen. På 1950- 60-talen växte den humanistiska psykologin fram såväl 
som den freudianska psykoanalysen. Illeris (2007) menar att det centrala är att få en 
helhetsförståelse utifrån alla olika riktningar för att kunna förstå lärandet. 
 
Det var först på slutet av 1980-talet som forskare fick upp ögonen för att lärandet inte bara hade 
med tillägnelsen att göra utan även att den sociala biten var viktig. Illeris (2007) menar att det 
viktigaste att förstå är att lärandet omfattar två helt olika processer som förut blandades ihop eller 
till och med sågs vara en och samma process och dessa två processer måste vara verksamma för 
att inlärning ska ske. Dessa två processer benämner han som samspelsprocessen och 
tillägnelseprocessen. Samspelsprocessen innebär att inlärningen sker mellan individen och dess 
omvärld. Uppmärksamhetsgraden kan växla i viss utsträckning men vi lär både medvetet och 
omedvetet. Detta gör att var koncentrationen är riktad blir mycket viktig för lärandet. Det gör 
även att inlärningen blir beroende av omgivningen, miljön och dess egenskaper. 
Tillägnelseprocessen är en process som endast händer inuti individen. Det som bestämmer 
möjligheten till inlärning här har mer att göra med den biologiska karaktären. Individens egna 
psykologiska bearbetning är viktig för att lärandet ska att ta form. Den nya information man får 
vävs samman med de kunskaper man redan har och detta knyts an till ett nytt lärande. Vidare 



 

3 

lyfter Illeris tre dimensioner av lärandet: Innehållsdimensionen, drivkraftdimensionen och 
samspelsdimensionen. Lärandet sker alltid med samhället runtom individen som påverkar denne 
och detta har betydelse för möjligheten att lära. Innehållsdimensionen syftar på det som individen 
faktiskt lär, individen vill fungera och skapa mening i sin omgivning, och drivkraftdimensionen 
syftar på motivationen och drivkraften individen har för att lära, individen vill ha en mental 
harmoni. Slutligen syftar samspelsdimensionen på de sociala förutsättningar individen strävar 
efter att ha. Alltså är de tre dimensionerna viktiga för att lärandet ska bli optimalt och för att 
individen ska få de bästa villkoren för lärande. Samhället, sociala samspel, individens drivkraft 
och psykiska välbefinnande och innehållet för att individen ska känna en mening är viktiga delar 
av det som krävs för att lärandet ska ha bästa möjliga förutsättningar. 

2.1.1 Lärandet är en gåta 
Säljö (2005) beskriver människans möjlighet till att lära som en gåta. Hur människan lär och 
utvecklar intellektuella samt manuella färdigheter kommer alltid att förbli en gåta, på det sätt att 
vi aldrig kommer att få ett definitivt svar. På samma sätt menar Säljö att vi inte kommer att 
komma fram till en ultimat metod att lära eller lära ut. Lärandet är inte bundet till någon plats 
eller tid, så att lära ut eller lära in är ingenting som sker bakom en bänk i skolan utan snarare 
någonting som kan ske precis var som helst och när som helst. Säljö ser skolan som en plats där 
lärande har ett primärt syfte vilket i sin tur gör att andra miljöer inte ses som primära utan snarare 
sekundära källor till lärdom. Vidare menar Säljö att det nu går att se att inlärning sker såväl i 
skolan som på caféet, hos en kompis eller hemma vid matbordet. Att lära har även med en viss 
kontext att göra. Det går att se en kulturell skillnad i lärandet, alltså ser man på lärandet olika 
även beroende på vilken del av världen man befinner sig i. Säljö menar att i t.ex. Japan är 
utgångspunkten att alla kan lära, att vi föds med samma förutsättningar. Här ses inte de 
individuella skillnaderna som någonting av vikt. Det ses därmed som något underligt att vissa i 
världen är mer framgångsrika än andra. Vidare menar Säljö att lärande är någonting som ses som 
positivt, men belyser även sidan av att lära sig fördomar, uppskatta olika droger eller slösa på 
våra dyrbara naturresurser. Därmed existerar det även en negativ sida av lärande. Säljö menar 
vidare att lärandet i stor utsträckningar har att göra med hur individen kan styra det som "ligger 
bortom människan egna kropp och hjärna" (s. 29). Enligt Säljö är lärande delvis beroende av de 
artefakter som finns i individens omgivning/miljö. Han tar upp en diskussion om nya kulturella 
redskap (artefakter) och hur dessa blir viktiga för nutidens och framtidens lärande. Bland annat 
tar han upp ett exempel om när griffeltavlan kom på 1800-talet som ett stöd för att räkna. Fruktan 
med griffeltavlan blev då att huvudräkningen skulle förkastas och inte kunna utvecklas i samma 
utsträckning. Han tar upp artefakter som datorn, bandspelare och tv:n som någonting som är 
aktuellt för vår tid. Fruktan menar han här skulle vara att undervisningen i skolan skulle bli 
överflödig. Kunskap finns nu överallt och det är inte beroende på var vi är belägna. Säljö menar 
dock att detta är en stor "övertro på teknikens betydelse för lärande […]" (s. 248). Artefakterna 
används efter människans kunnande över verktygen och i en kultur utvecklas alltid artefakter 
beroende på människans behov. Artefakter är och var en möjlighet till att finna mer kunskap och 
en del artefakter blir hjälpmedel för oss att finna kunskapen på nya vägar. 

2.1.2 En livslång process  
Lärandet kan sägas vara en process som fortgår hela livet, men vad innebär det livslånga lärandet 
egentligen? Pramling Samuelsson & Sheridan (1999) menar att begreppet är komplicerat och 
rymmer olika aspekter. En av dessa beskriver lärandet genom hela livet i ett tidsperspektiv, 
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aspekten kan därmed sägas vara tidsrelaterad. Här behandlas hur mycket vi lär oss under olika 
tidpunkter i livet och att lärandet kan vara av både medveten och omedveten karaktär. En annan 
av de aspekter som bör nämnas är relaterad till innehållet, dvs. kvalitén i kunskaperna och 
kunskapernas föränderlighet med tiden. Våra kunskaper genomgår en ständig förändring och 
utvidgning genom att vi lär oss att nyttja det vi redan vet/kan i nya sammanhang. En tredje aspekt 
är vilken attityd och vilket förhållande människan har till lärande. Bemöts barnet positivt i sitt 
lärande kommer han/hon att utveckla lust att lära, liksom att ett barn som lyckas i det han/hon 
företar sig kommer att få stärkt självkänsla. 

2.2 Synen på barn, lärande och kunskap 
Den svenska förskolan influerades starkt av Fröbel (1782-1852). Fröbel var en tysk pedagog som 
främst intresserade sig för naturvetenskap och matematik. Han knöt bildningsbegreppet till själva 
upplysningen och menade därmed att upplysning är människans väg till frihet. Det var i 
Kindergarten som dessa fria människor skulle formas/uppfostras. Med hjälp av yttre stöd 
kombinerat med barnets inneboende drift att vara aktiv och söka erfarenheter kan utveckling ske 
(Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999). Fröbel menade att en förutsättning för att människan 
ska utvecklas är att hon arbetar aktivt för just detta. Människan är en del av naturen, av vilken vi 
också fått vår verksamhetsdrift. Hos barn ger sig denna tillkänna i lek och arbete. Fokus ligger på 
barnet och dennes förmåga att utvecklas inifrån, vilket innebär att det är viktigt för läraren att 
följa barnets utveckling, förutom om det rör sig om matematik och moralfrågor. Fröbels sfäriska 
lag, bestående av matematik och gudomlighet, ledde till utvecklandet av Fröbelgåvorna. Den inre 
utvecklingen visade sig i yttre konkreta handlingar, men också språket ansågs viktigt. Fröbel kan 
på många sätt sägas varit före sin tid när det gäller synen på barns egen verksamhet och lek 
(Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003). 
 
Pramling Samuelsson & Sheridan (1999) menar att pedagogiken därmed tar avstamp i människan 
som en biologisk varelse med begär/medfödda behov. Under ordnade förhållanden skulle barnen 
växa och utvecklas, främst genom odling, lärande om naturen, lek och den fostran hem och 
förskola gav. Förskolepedagogiken påverkades starkt av socialpolitiken, kanske främst under 
1930- och 1940-talet. I förskolan skulle barnen fostras till demokratiska medborgare. Under 
samma tidsperiod fick Gesells teorier inom utvecklingspsykologin fotfäste inom 
förskolepedagogiken. Den inre mognaden är fundamental för hur barnet beter sig och det går inte 
att skynda på barns utvecklingsprocess. Fostran innebär att förhålla sig avvaktande och 
uppmärksam på när barnet självt visar lust att lära. 
 
Pramling Samuelsson & Sheridan (1999) urskiljer en röd tråd som löper genom förskolans 
pedagogiska tradition; det har alltid funnits en strävan att nå en holistisk syn på barns lärande. De 
menar att i och med Barnstugeutredningen synliggjordes återigen den progressiva pedagogiken i 
och med barnets centrala roll och att det vetenskapliga förhållningssättet var fundamentalt för 
verksamheten inom förskolan. De utvecklingspsykologiska tankarna hade i stora drag inneburit 
att vuxna skulle förhålla sig passiva och barnen aktiva. Nu hamnar dialogpedagogiken, som 
innebär att både barn och vuxna förhåller sig aktiva, istället i fokus. Respekt för barnet blir ett 
ledord. Pedagogens uppgift blir att öppna ögonen och verkligen se barnet, att tro på barnets 
förmåga, lust och nyfikenhet. Det pedagogiska kom nu även att rymma omsorg och omvårdnad. 
Tanken var god, men dialogpedagogiken visade sig svår att genomföra. Missuppfattningar ledde 
till att pedagogerna hade svårt att ta sig an sin roll på ett balanserat sätt, vilket resulterade i att 
barnen helt tog överhanden i verksamheten.  
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Under 1980-talet myntades uttrycket ”arbeta-leka-lära”, vilket blev ledorden för en pedagogik 
som främst inriktades mot ansvar och arbete. Barnen skulle göras delaktiga i det dagliga arbetet 
på förskolan och den pedagogiska planeringen skulle ske på ett medvetet sätt (Pramling 
Samuelsson & Sheridan). Ca tio år senare, på 1990-talet, sågs barnet som  
 

[…] aktivt, kompetent och medforskande, arbetssättet är projekt och temaorienterat, 
pedagogisk dokumentation är kopplad till reflektion och en medforskande hållning hos 
pedagogen samt ett emancipatoriskt och demokratiskt perspektiv på barns kunskapande och 
lärande (Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999, s. 18). 

 
Pramling Samuelsson & Sheridan (1999) menar att barnet och dess intressen genom alla tider 
varit i fokus för pedagogiken inom förskolan. Förskolans syfte har dock pendlat genom åren, 
liksom synen på kunskap och lärande. Vilket är då förskolan uppdrag idag? Uppdraget riktas 
såväl mot samhälle som individ och individen ska i förskolan fostras till en demokratisk 
medborgare. I och med Lpfö 98 upprättades specificerade mål för förskolan 
(Utbildningsdepartementet, 1998). Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson (2003) menar att 
det som generellt kan sägas genomsyra verksamheten i förskolan är demokratiperspektivet. Fokus 
ligger på de rättigheter barn har istället för deras behov. Respekt för barnet är ett nyckelbegrepp 
och även ett värde som Sverige kan sägas vara ett föregångsland för. Inriktningarna inom 
förskolan har det gemensamt att de alla rent teoretiskt är överens om att även det mycket unga 
barnets och dess värld ska visas respekt, men det ännu är en lång väg kvar innan detta helt och 
fullt tar sig i uttryck i praktiken. För att nå dit krävs det att pedagogerna utvecklar en 
medvetenhet om vad begreppet respekt innebär i samvaron med varje enskilt barn och vid varje 
situation under hela dagens verksamhet. Men vad betyder egentligen att visa barnet respekt? 
Enligt Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson innebär det ur ett utvecklingspedagogiskt 
synsätt att arbetets inriktning och innehåll måste göras synligt, precis som det görs i läroplanen. 
För att uppnå detta måste pedagogen vara medveten om de mål som ställts upp. När vi är 
medvetna och/eller tänker inriktas detta alltid mot något, eller rättare sagt vi har en medvetenhet 
eller ett tänkande om något. Förskolans uppgift är att göra saker och ting mer synliga för barnet 
(t. ex. se sammanhang), att arbeta med hur gestaltningen om ”något” ter sig för varje enskilt barn. 
Småbarn lär sig om andra människor och saker genom sinneserfarenheter. När det gäller de äldre 
förskolebarnen bör dessutom begrepp och idéer anses vara objekt, som även de behöver 
synliggöras. Pedagogens uppgift är som tidigare nämnts att hjälpa barnen att utveckla en 
medvetenhet om diverse fenomen som finns runt omkring dem, fenomen som vi sedan räknar 
med att de ska utöka sin förståelse för. Med andra ord kan vi säga att pedagogens uppgift först 
och främst går ut på att lära barnen att lära. 

2.3 Teorier om lärande 
Synen på barns lärande och utveckling har förändrats genom tiderna och detta har givetvis satt 
sina spår. Vi väljer här att ta upp några av de centrala gestalter vi anser ha haft och även har stort 
inflytande över nutidens sätt att se på lärande. 

2.3.1 Behaviorism 
I denna psykologiska riktnings ursprungsform var synen på inlärning baserad på att det endast går 
att utforma teorier om det direkt observerbara. Det som studerades var den påverkan av individen 
som kunde ses och de synliga reaktionerna detta gav upphov till hos individen. Tankar och 
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känslor kan inte observeras och därför avvisades de helt som forskningsobjekt. Människan är 
passiv i själva lärprocessen och kan liknas vid tom tavla ska fyllas. Individen kan utifrån styras 
till ett visst beteende. Här råder den hedonistiska principen; människan strävar efter det behagliga 
och skyr det obehagliga, vilket innebär att belöningar och bestraffningar kan användas för att 
uppnå ett visst önskat beteende/resultat. Att individen uträttar något synbart som han/hon inte 
kunde innan inlärningen, visar på att inlärning faktiskt skett. Begreppet kunskap används inte 
inom behaviorismen, istället talar man om att ”Det som lärs är en förändring i beteendet” (Imsen, 
2000, s. 60). 

2.3.2 John Dewey och aktivitetspedagogik 
John Dewey - filosof och pedagog - kom från Amerika. Han poängterade vikten av att låta den 
enskilda eleven få frihet till växt och utveckling. Han förespråkade även att man skulle överge det 
gamla ämnesstoffet och att det istället skulle ges möjlighet för eleverna att få ta del av 
problemlösning, experiment och att aktivt få pröva, för detta skulle eleverna komma att möta ute i 
samhället. Han menade att den uppdelning som var aktuell mellan praktik och teori inte var det 
bästa sättet för inlärning och ansåg därmed att dessa båda skulle integreras i undervisningen. 
Dewey utgår från två kategorier vilka är individen och det sociala sammanhanget. Han ser 
människan som aktiv när han är ställd mot sin omvärld och utveckling är människans 
arbetsuppgift. Som många andra av de stora filosoferna ser Dewey att utvecklingen sker under 
sociala samspel med omvärlden (Hartman & Lundgren, 1980). Learning by doing har idag blivit 
ett känt uttryck för detta sätta att lära, dvs. att lära genom utövning. 
 
I Jernström (2000) kan vi läsa om lärandet och den process som hon beskriver utifrån sin 
avhandling. Jernström visar på kopplingen mellan att låta eleven utföra en handling med 
handledning för att lära sig. "I lärandet införlivas handlingen i den egna kroppen samtidigt som 
kroppen ger uttryck för den införlivade handlingen i bekantgörandet" (s.156). Hon skriver vidare 
att den lärande process som individen går igenom måste vara tillåtande, uppmuntrande  och 
trygg så att individen tillåts att växa. Jernström visar på vikten av att låta eleven vara aktiv i sin 
egna lärandeprocess för att ett gott lärande ska ske. Hon menar att när själva lärandet sker så 
betyder detta att eleven fått en insikt och förståelse samt att eleven självständigt kan utföra en 
uppgift på ett mer kvalitativt sätt än innan. Vi ser likheter mellan eleven, individen och barnet. Vi 
menar att detta går att relatera även till barn i förskolan eftersom barn är individer och att lära 
genom handling är någonting som tillhör även förskolan. I Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet 
1998) kan vi läsa att företagsamheten hos barnen ska stimuleras och vidare kan vi läsa om lekens 
betydelse (vilket inbegriper handling) som är en stor del av verksamheten. 

2.3.3 Konstruktivism 
Lev Vygotskij, pedagog psykolog och filosof, ansåg likt Dewey att inlärning och utveckling sker 
under sociala och aktiva former. Barnet lär av olika interaktioner med andra människor och lär 
sig genom att ställas inför utmaningar. Vygotskij menade att fantasin var avgörande för barnets 
inlärning och utveckling. Han vidhöll att leken är mycket viktig för barnet ur ett inlärnings 
perspektiv. I leken tolkas barnens upplevelser och de får möjlighet att agera på sina  känslor och 
erfarenheter. I takt med att de utvecklas även fantasin och han menade att skapandets grund 
ligger i leken. Människan är kreativ, vuxna som barn. Det är även i leken som vi tydligt kan se 
barnets kreativa processer när de bearbetar sina upplevda intrycka av världen (Vygotskij, 1995). 
Vygotskij vill visa på att fantasi inte är en förströelse för intellektet, utan snarare en livsviktig 
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funktion. Vidare skriver Vygotskij om det fyra grundläggande aktiviteter som leder till lärandet. 
Det sociala, medierade, situerade och de kreativa aktiviteterna. Den första aktiviteten grundas av 
det sociala; våra färdigheter byggs och visas genom interaktion med andra människor. I den 
medierade använder vi oss alltid av hjälpmedel. Vi möter inte världen direkt utan använder oss av 
dessa hjälpmedel som tecken och verktyg. Den tredje situerade aktiviteten innebär att aktiviteter 
alltid är situationsbundna och de äger rum vid specifika situationer och platser. Det är följaktligen 
lättare att lära sig svenska språket i Sverige än i Polen. Den fjärde och sista typen av aktivitet är 
den kreativa; de får människan att överskrida de givna gränserna (Strandberg, 2006). Vygotskijs 
teori kallas sociokulturell teori. Förutom hans tankar om barnens kognitiva utveckling skriver han 
kring samhället och hur det införlivas i individen. Kulturens roll i människan tar sig bland annat 
uttryck i språket. Språket såg Vygotskij inte bara som ett kommunikationsmedel utan viktigt för 
själva medvetandet och tänkandet, dvs. ett kulturellt fenomen. Vi måste ha det sociala för att 
kunna utvecklas. Lärandet börjar inte i huvudet och inte heller utanför utan i samspelet mellan 
varandra (Imsen, 2006). 
 
Vygotskij hävdade att lärande och utveckling är två processer, vilka är sammanvävda ända från 
människans födelse. Genom att lära oss utvecklas vi. Vygotskij myntade uttrycket den närmaste 
utvecklingszonen, även kallad den proximala zonen. Denna innebär att det område mellan de 
utvecklingsnivåer som barnet befinner sig emellan, utgör en zon för nära stundande utveckling. 
Den proximala zonen är det område mellan det som barnet kan klara av på egen hand och det 
som barnet kan klara av med hjälp av någon annan. Det som barnet i dag behärskar med hjälp av 
andra, kommer barnet senare att behärska ensam. Vid bedömning är det därmed inte endast 
barnets aktuella utvecklingsnivå som är viktig, utan också den potentiella utvecklingsnivån vilket 
visar att stor vikt läggs vid processen. Undervisningen ska, enligt Vygotskij, vara fokuserad på 
det som är under utveckling och inte på sådant som redan har uppnåtts (Dysthe & Igland, 2003a).  

2.4 Kunskap, lärande och lek 
Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson (2003) hävdar att det inom lekens område idag går att 
urskilja två motsatta riktningar. Som fenomen tycks leken ha blivit mer accepterad; leken är inte 
längre något som är förbehållen barndomen, som exempel kan nämnas att vi ofta ser både 
ungdomar och vuxna som sysslar med TV-spel. Samtidigt kan vi se tecken på att leken i 
förskolan håller på att ersättas av ett lärande som är mer skolinriktat. Det finns en mängd olika 
definitioner av lek, men ser vi tillbaka har lek först och främst handlat om barn och vidare om 
något som görs på fritiden. 
 
Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson (2003) skriver om hur barn som är inblandade i en 
meningsfull och rik lek skapar sin egen kunskap. I leken uppstår nya oväntade situationer, vilka 
inte alltid passar in i barnets befintliga ”vetande”. Detta kan till en början skapa frustration. 
Barnet försöker sedan få det nya innehållet att passa in i det han/hon redan har vetskap om eller 
kan. En sådan process resulterar i ny kunskap för barnet, vilket innebär att lekprocessen utgör en 
del av lärandet. Vid livets början handlar leken om att upptäcka den fysiska världen runt omkring 
oss. Leken övergår sedan successivt i rollek. Barn skapar och levandegör sina erfarenheter genom 
språk, kropp och material och detta ger meningsfullhet åt deras värld. Genom lek och vänner får 
barn träna på och utveckla det de redan vet, turas om, öva sin självkontroll, samarbeta och kunna 
umgås med andra. Genom det engagemang som uppstår i leken menar Pramling Samuelsson & 
Asplund Carlsson att även barns emotionella utveckling främjas; i leken får barnen göra saker 
själva och barnen kan pröva på upprepade gånger tills de känner att de klarar av något. Detta 
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bidrar till en känsla av möjlighet och makt hos barnet. I leken är det symboliska tänkandet i 
fokus, varvid även den kognitiva utvecklingen påverkas. Det ställs stora krav på barnet i leken 
vad gäller simultankapacitet; det är mycket att hålla reda på för att inte uteslutas av sina kamrater. 
Vissa gemensamma drag låter sig urskönjas i leken, t. ex. att leken formas i situationen, men att 
det trots detta finns svaga riktlinjer och strukturer som bidrar till den kollektiva föreställningen. I 
leken påverkas barnen ständigt av sina kamrater och metakommunikation är en oumbärlig del i 
barns lekande. Först måste barnen ha en gemensam grund att utgå ifrån, dvs. det krävs att det som 
barnen ska leka först utformas, men även sedan leken påbörjats är metakommunikation 
nödvändig då handlingen i leken regleras kollektivt och försöker integrera deltagarnas idéer. 
 
Ett viktigt område av barns lärande, som Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson (2003) 
menar har blivit förbisett tidigare, är att i leken lär barn av varandra och tillsammans. Lärande av 
den här typen startar tidigt och är av olika slag. Tankar om bl.a. inflytande, delaktighet och 
rättigheter utvecklas i leken. Genom ifrågasättande, beprövande av sina egna argument och att 
öva på att ta andras perspektiv synliggörs barns egna tankar och de kan bearbeta sin egen 
förståelse. I leken sker allt detta i hög utsträckning. Förhandlingar och omförhandlingar är 
ständigt närvarande i barnens värld och då först och främst i leken. När sammanhang förändras 
och lekens deltagare byts ut definieras och omdefinieras reglerna ständigt, vilket bidrar till att 
barnen i leken lär sig kommunikativ kompetens.  
 
Idag är det inte endast skolans läroplan som lyfter fram vikten av samverkan mellan barn, utan 
även förskolans läroplan. ”Lärandet skall baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som 
på att barnen lär av varandra. Barngruppen skall ses som en viktig och aktiv del i utveckling och 
lärande” (Utbildningsdepartementet, 1998, s. 6). 
 
Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson (2003) skriver att ett innehåll och tankeobjekt finns i 
allt lärande, och att de vill argumentera för är att vad innehållet än handlar om (kunskaper, 
färdigheter osv.), så existerar det ett erfarande som är något annat än t.ex. färdigheter i sig, ett sätt 
att helt enkelt erfara sin omvärld. Hur barn erfar sin omvärld skiftar från barn till barn. Det går att 
urskilja en utvecklingssekvens, men denna omfattas långt ifrån av alla barn och är heller inte 
rätlinjig. Varje barn erövrar sitt eget kunnande, istället för att fokus ligger på kognitiva strukturer, 
scheman, intelligens och/eller ålder. 

2.5 Pedagogisk dokumentation 
Pedagogisk dokumentation har rötterna i Italien och kommer från en inspiratör för de kommunala 
förskolorna i staden Reggio Emilia som hette Loris Malaguzzi. Reggio Emilia har i sin tur 
inspirerat svenska förskolor och det har visat sig att detta har blivit en pedagogisk filosofi som 
även lärarutbildningen tagit fasta på.  
 
Wehner - Godée (2000) beskriver pedagogisk dokumentation på det sätt den används i de 
kommunala förskolorna i Reggio Emilia. Där gör pedagogerna en dokumentation med barnen och 
denna bearbetas med handledning av en pedagogista. Pedagog/pedagoger och pedagogistan 
reflekterar kring dokumentationen och fördjupar sig i denna för att få en förståelse av barnens 
lärande och barnens tankar. Pedagogistans roll kan liknas vid ett mentorskap där han/hon hjälper 
och stöttar pedagogerna i deras arbete. Åberg och Lenz Taguchi (2005) menar att skillnaden 
mellan dokumentation och pedagogisk dokumentation är beroende på hur dokumentationen 
används. Dialogen är viktig för att det pedagogiska arbetet ska kunna fortskrida och att 
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dokumentationen inte blir en pedagogisk dokumentation förrän den görs till ett stöd som för den 
pedagogiska processen framåt. Utan dialog sinsemellan är det svårt att begripa dokumentationens 
betydelse. Vidare beskrivs dialogen som viktig att lyfta med både vuxna och barn för att 
dokumentationen ska vara till någon nytta. Annars finns det risk för att anteckningar eller 
inspelningar av händelser samlas ihop och att detta sedan inte leder någonstans. Lenz Taguchi 
(1997) definierar pedagogisk dokumentation både som ett förhållningssätt och som ett sätt att 
kommunicera. Hon beskriver pedagogisk dokumentation som ett gemensamt arbetsverktyg vilket 
mynnar ut i ett reflektionsarbete mellan barnen, pedagogerna och likaså mellan familj och 
förskola. “Vi behöver reflektera tillsammans kring den dokumenterade händelsen och sedan 
använda våra reflektioner som utgångspunkt för hur vi i nästa steg väljer att utmana barns tankar” 
(Taguchi & Åberg, 2005, s. 20). Wallin (1996) menar  att dokumentationen inte ger svar utan 
snarare gör att frågor väcks. Dahlberg (2003) delar synen att observation och dokumentation är 
begrepp som skiljs åt.  
 

Det är viktigt att vara klar över vad pedagogisk dokumentation inte är. Den ska inte blandas 
ihop med ´barnobservation´. Som vi förstår det har syftet med ´barnobservation´ oftast varit 
att utvärdera barnens psykologiska utveckling i förhållande till på förhand bestämda 
kategorier som tagits fram inom utvecklingspsykologin och som definierar vad ett normalt 
barn bör kunna vid en viss ålder (Dahlberg m.fl. 2003, s. 218). 

 
Synen på barnet, kunskap och lärandet sätts här i fokus och barnet är den som står i centrum i 
verksamheten. Tanken med den pedagogiska dokumentationen är att denna ska vara ett verktyg 
för pedagogerna och synliggöra lärandet för barn, pedagoger, föräldrar och allmänheten. 
Reflektionen såväl som dokumentationen sker hela tiden för att kunna vidareutveckla och 
utvärdera förskolorna. Detta kan alltså bli ett väldigt viktigt redskap för pedagoger (Forsell, 
2005). 
 

Genom att ständigt gå tillbaka och studera, analysera och diskutera det som dokumenterats 
får man möjlighet att ompröva sina egna tolkningar tillsammans med andra, samtidigt som 
det kan födas nya tankar och idéer kring hur man kan gå vidare i arbetet (Forsell, 2005, s. 
206).  

2.5.1 Pedagoger, rum och material 
Wallin (1996) skriver att under observationen har man en avsikt, en intention, och en synvinkel. 
Det är en omöjlighet att se det alla barn gör på en och samma gång och man måste därför välja 
fokus. Detta gör att pedagogen kan utvecklas och få ny syn på sig själv och sin omgivning. 
Vidare ser Wallin svårigheten i att kunna anteckna det som händer i stunden med barnen och 
menar att en bandspelare kan underlätta arbetet för att man ska kunna gå tillbaka och kunna 
lyssna av det som hände. ”Ingen kan hinna höra och skriva upp allt i stunden” (Wallin, 2003, s. 
68. Angående material och miljö anser Wallin att för att barn ska kunna utmanas och vara aktiva 
måste både material och möbler vara i rätt höjd och lättåtkomligt för dem. Hon menar att barnen 
riskerar att falla in i en hjälplöshet när de inte får möjlighet att prova på och växa med sina 
nyfunna kunskaper. När materialet flyttas från att vara i vuxnas höjd till att vara i barnens höjd 
påverkas barnen så att de blir mer medvetna och detta är någonting som även underlättar 
pedagogernas kroppar. Pedagogen slipper på detta vis lyfta material, möbler och barn. Wallin 
menar att det finns allt att vinna på att ha material lättåtkomligt för barn. Detta gör att det blir 
automatiskt för barnen att klara sig själva och ökar såväl självförtroende som självständighet. 
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Lenz Taguchi (1997) ser rummet som en kommunikationsform mellan pedagoger och barn där 
pedagogerna får tillfälle att visa barnen på de olika möjligheter som rummet erbjuder. Lenz 
Taguchi beskriver ett rum fullt av lättåtkomligt material, avslutade och pågående arbeten som 
inbjudande och lockande för barnen. Vidare skriver Lenz Taguchi att i Reggio Emilia ser de att 
den viktigaste delen av dokumentationen är att få syn på barnen och se deras kompetens, deras 
kunskapssökande och stödja barnen i deras utforskanden. Hon menar att barnet i sin lek visar sin 
personlighet och detta kan aldrig bli fel. Inte heller vara mer eller mindre bra. Åberg och Lenz 
Taguchi (2005) menar att det är viktigt att vi lyfter fram det positiva hos barnet och inte fokuserar 
på det negativa. När vi låser fast vid det negativa hotar vi barnets självbild och risken finna att 
barnet får en negativ bild av sina egenskaper eller i värsta fall av sig själv. Pedagogerna måste 
fokusera på barnens förmågor för att deras självbild ska bli god. Att lyfta barnens positiva sidor 
stärker barnet och uppmuntrar till vidare arbete och utforskning. 

2.5.2 Pedagogernas arbettssätt 
Wallin (2003) skriver om dokumentationens betydelse för pedagogen. Hon menar att 
dokumentationen är viktig för att kunna föra en diskussion och sedan kunna planera utifrån det 
som redan skett. Att göra sig medveten och ta del av varandras arbetssätt och dokumentationer 
blir ett sätt för pedagogerna att lära av varandra. Åberg (2005) menar att genom den pedagogiska 
dokumentationen utvecklas verksamheten och pedagogerna. Vidare menar Åberg att reflektionen 
är central och att denna är en förutsättning för att en utveckling hos pedagogerna ska ske. Även 
barnen gynnas här av den gemensamma reflektionen. Reflektionen bör ske både pedagogerna 
emellan, barnen emellan och mellan pedagog och barn. Det är viktigt att pedagogerna är 
medvetna om reflektionens vikt och att barnen ges möjlighet till reflektion. Åberg menar att det 
ligger på pedagogens ansvar att organisera dagen så att barnen kan göra gemensamma 
reflektioner. Det ligger ett stort värde i att kunna lyssna på varandra och detta gäller såväl 
pedagog som barn. Lenz Taguchi (1997) menar att pedagogisk dokumentation måste bygga på 
gemensam reflektion mellan pedagoger, barn, familj och förskola. Reflektionen måste vara aktiv 
och kontinuerlig för att kunna funktionera. Lenz Taguchi belyser även vikten av att alla parter bör 
sträva mot samma mål även om det finns oskiljaktigheter på något plan. Detta blir viktigt för att 
pedagogerna ska kunna arbeta effektivt och sammanflätat. Lenz Taguchi menar att det har med 
ett konstruktionistiskt synsätt på verksamheten och även på livet att göra. Med ett 
konstruktionistiskt synsätt menas att allt är föränderligt, såsom förhållningssätt och miljö. 
Pedagogen måste se att de är delaktiga i förändringen. Det handlar dock inte om att gå från ett 
arbetssätt till ett annat, utan om att använda sig av dokumentationen som ett arbetsverktyg. 
Wehner-Godée (2000) ser ett hinder i arbetet med den pedagogiska dokumentationen som 
handlar om just tiden. Hon menar att pedagogen till en början kan få svårigheter och känna 
tidspress att hinna dokumentera och sedan att bearbeta materialet. Hon menar att den som vill 
fortsätta med detta arbete måste göra om tidsstrukturer och omorganisera arbetet. Vidare skriver 
Wehner-Godée om exempel på förskolor som endast ser dokumentationerna som prydnader att 
sätta upp på väggarna. 

2.5.3 Pedagogisk dokumentation i förskolan 
I Lpfö 98 finns regeringens förord där vi kan läsa följande angående pedagogisk 
dokumentation: ”Genom pedagogisk dokumentation kan verksamheten i förskolan synliggöras 
och bli ett viktigt underlag i diskussionen kring och bedömningen av verksamhetens kvalitet och 
utvecklingsbehov” (Utbildningsdepartementet 1998, s. 4). Pedagogisk dokumentation är ett 
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arbetssätt som visat sig användas allt mer i många förskolor i Sverige och genom denna ges en 
möjlighet att synliggöra barns utveckling och lärande. Vidare kan vi läsa i den nya rapporten från 
Utbildningsdepartementet, Tio år efter förskolereformen: nationell utvärdering av förskolan, som 
lyfter fram intressanta synpunkter där de bland annat skriver “Det är först när dokumentationen 
används som utgångspunkt för gemensam reflektion som det blir en pedagogisk dokumentation” 
(Utbildningsdepartementet, 2008, s. 69). Vidare visar rapporten en kommunenkät där det visat att 
pedagogisk dokumentation är ett område där endast 56% av kommunerna lägger ner prioritering 
när det gäller att vidareutveckla kompetensen.  
 
Dahlberg m.fl. (2003) menar att vi genom pedagogisk dokumentation skapar förutsättningar för 
en demokratisk praktik och ger förskolan en ny legitimitet i samhället. Vidare ses fler 
användningsområden för den pedagogiska dokumentationen och erkänner den som viktig för 
bland annat att föra förskolan vidare i sin utveckling.  
 

Snarare än att vi förlitar oss på något standardiserat kvalitetsmått, som i diskursen i kvalitet, 
blir det genom pedagogisk dokumentation möjligt för oss att ta ansvar för att skapa vår 
mening och själva komma fram till en bedömning av vad som pågår (Dahlberg m.fl., 2003, s. 
217).  

 
Enligt Reggio Emilia-filosofin sker dokumentationen för att göra barnens lärande synligt. Det 
handlar om att göra dokumentationen till sin egen och för varje enskild pedagog att hitta det bästa 
sättet att dokumentera (Wallin, 2003). Dahlberg (2003) ser den pedagogiska dokumentationen 
som en möjlighet till en meningsskapande diskurs. Detta är någonting viktigt som vi får ut när vi 
har en verksamhet som använder sig av pedagogisk dokumentation. Hon skriver vidare att den 
bidrar till förskolans demokratiska projekt. ”Genom att göra pedagogiskt arbete både synligt och 
till föremål för demokratisk och öppen debatt, ger pedagogisk dokumentation institutionerna 
möjlighet att vinna en ny legitimitet i samhället” (Dahlberg m. fl., 2003, s. 217). 

2.6 Dialog 

2.6.1 Bakhtins syn på dialogen 
Dysthe & Igland (2003b) skriver om Bakhtin och hur han fokuserade på relationer och såg 
dialogen som en grundläggande princip. Han använder dialogbegreppet i olika betydelser, vilka 
är nära sammanflätade med varandra; den mänskliga existensen beskrivs som en dialog, dvs. livet 
är en ständig dialog med andra, dialogen är karakteristisk i alla yttranden och Bakhtin 
uppmärksammar dessutom motsättningarna som råder mellan dialog och monolog. 
 
Bakhtin menar att ordet är något som inte tillhör någon enskild individ. Det tillhör inte sändaren, 
t.ex. den som talar eller skriver, utan de individer som tidigare använt sig av ordet har bidragit till 
att ordet bär med sig en mängd olika röster. Yttrandet av ordet blir således ”[…] en mötesplats 
för samspel och konfrontation mellan talande personligheter med olika värderingar” (Dysthe &  
Igland, 2003b, s. 99). När Bakhtin talar om röster syftar han på ”[…] den talande medvetenheten 
bakom yttrandet” (Imsen, 2000, s. 199). Det är denna underliggande röst som frambringar 
yttrandet. En individ vill förmedla något utifrån en viss aspekt.  
 
Vad menas då med ett yttrande? Enligt Dysthe & Igland (2003b) menar Bakhtin att det kan 
handla om såväl svar på tilltal, som kan vara skriftligt såväl som muntligt, en replik i ett samtal 
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eller i en artikel, en vetenskaplig avhandling, en roman eller en föreläsning. Ett yttrande i tal eller 
skrift är ett svar på föregående yttrande. Vi kan motsäga, bekräfta, komplettera eller bygga vidare 
på det tidigare yttrandet, men våra yttranden anknyter inte endast till det som redan uttalats i tal 
eller skrift, de ansluter även till kommande, framtida svar. När vi fäller ett yttrande menar 
Bakhtin att vi alltid vänder oss till en adressat; det kan röra sig om en särskild, konkret person 
eller om en grupp konkreta personer, men vi kan lika gärna vända oss till röster som är oss fjärran 
såväl socialt som i tid och rum (t.ex. när vi vänder oss till en framtida läsare av vår text). 
Mottagaren har stor inverkan på utformningen av yttrandena, bl.a. då sändaren försöker förhålla 
sig till det gensvar som han/hon kan förvänta sig, vilket exempelvis kan vara sympati eller 
motstånd. Förståelsen av ett yttrande kan i sig sägas vara en aktiv handling och svaret kan  
uttryckas på en mängd olika sätt. Förverkligandet av förståelsen kan ske genom en yttre handling, 
vilket är fallet när t.ex. en order tas emot och verkställs, men lika gärna kan förståelsen vara tyst 
och omöjlig att uppfatta just vid en viss tidpunkt, men den kan senare ge sig till känna genom 
handlingar eller verbala yttranden. Bakhtin menar att den aktiva förståelsen alltid är dialogisk; 
endast när vi deltar i dialoger där vi lämnar ett svar kan vi förstå. Förståelse och svar är beroende 
av varandra. ”Den dialogiska interaktionen mellan yttrande och förståelse är således den 
grundläggande komponenten i all kommunikation” (Dysthe & Igland, 2003b, s. 101). 
 
Mening varken finns eller skapas hos individen, mening uppkommer när ett yttrande förstås. 
Meningen skapas och återskapas av de som samtalar eller på andra sätt kommunicerar. En 
förutsättning för förståelse och lärande är därmed aktivt deltagande i dialoger och att på ett 
kreativt sätt möta texter. Meningsskapande och dialog utgörs inte enbart av mellanmänskliga 
relationer, handlingar, röster och yttranden. Relationer mellan olika språk och olika slags samtal 
är också viktiga byggstenar. En profession eller en åldersgrupp har ofta ett eget socialt språk. 
Detta sociala språk bär enligt Bakhtin med sig värderingar och synsätt som är kulturellt och 
institutionellt betingade. Det sociala språket formar i hög grad våra individuella röster. Bakhtin 
talar också om något som han kallar för en talgenre, vilket beskrivs som ”[…] en typisk form av 
komposition av ett individuellt yttrande, inte det individuella yttrandet i sig […]. De är med andra 
ord ganska fasta mönster för samverkan, tänkande och insikter som ”minns” tidigare kontexter” 
(Dysthe & Igland, 2003b, s. 102). Befintliga talgenrer utgör en begränsning för den mening som 
skapas, vare sig vi använder oss av, eller överträder, fastställda kommunikationsmönster. Trots 
detta kan våra yttranden inte sägas vara idel upprepningar av tidigare mönster, då vi till dessa 
redan befintliga mönster också tillför något nytt. Därmed är alltid kommunikation en kreativ 
process. 
 
Dysthe & Igland (2003b) menar att dialogismen, som Bakhtin framställer den, har en stor 
betydelse inom utbildningsområdet och ”[…] ger […] en skärpt blick för den mångfald av röster, 
språk och talgenrer som elever och lärare bär med sig, inte minst i dagens multikulturella 
klassrum. Skillnaderna kan utnyttjas konstruktivt för att främja lärande och utveckling” (Dysthe, 
& Igland, 2003b, s. 103).  

2.6.2 Medvetna eller omedvetna auktoritativa samtal 
Dysthe & Igland (2003b) skriver om hur Bakhtin, trots att han hävdar att yttranden alltid är 
dialogiska, också beaktar möjligheten att en individ kan hindra andra röster, så att resultatet i det 
närmaste blir enhälligt, dvs. monologisk till sin karaktär. Monologen är auktoritativ till sin 
karaktär, då den inte ger plats för varken frågor eller invändningar. Individen har ett ansvar att 
befinna sig i dialog med andra. Individen är tvungen att svara och det svar han/hon ger bär 
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individen alltid ansvar för. De individer, som pga. exempelvis status, betraktas som att de äger 
det auktoritativa ordet har här ett särskilt ansvar. Bakhtin menar att det auktoritativa samtalet helt 
utesluter dialog, och finns det ingen plats för dialog finns det heller ingen plats för utveckling. I 
dialogen spelar det ingen roll om man är överens eller inte, det viktiga är bl.a. att prova och ge sin 
egen tolkning, så att det kan uppstå en diskurs. Schyl-Bjurman & Strömberg-Lind (1976) anser 
att det kan vara så att monolog t.o.m. är det vanligaste människor emellan. De beskriver den så 
här: 
 

Monologen karakteriseras av att var och en talar om sitt. Ingen lyssnar på den andre, ingen 
fångar upp den andres intentioner eller svarar på dem. Naturligtvis kan den ensidiga eller 
dubbla monologen ge ett visst mänskligt utbyte, men det är en kommunikation på ytan 
(Schyl-Bjurman & Strömberg-Lind, 1976, s. 13). 

 
Dysthe & Igland (2003b) nämner Nystrand bland de Bakhtin-inspirerade forskarna. Nystrand 
m.fl. (1997) genomförde en empirisk studie där språkliga interaktionsformer  i klassrum i USA 
studerades. I denna studie framkom det att i huvuddelen av klassrummen förekom det en 
undervisning som var monologiskt organiserad, trots att de sakkunniga pedagogerna länge hade 
betonat ett aktivt lärande och en undervisning som baserades på samverkan. I de klassrum där 
undervisningen var dialogiskt organiserad visade det sig att inlärningseffekten var större än i de 
monologiskt organiserade klassrummen, i alla fall när lärandemålet var förståelse av ämnet och 
inte endast faktaåtergivning. Nystrand m.fl. (1997) uttrycker sig på följande vis: ”The underlying 
epistemology of classroom interaction defines the bottom line for learning: What ultimately 
counts is the extent to which instruction requires students to think, not just report someone else´s 
thinking” (Nystrand m.fl., 1997, s. 72). 

2.6.3 Hinder mot god dialog 
Schyl-Bjurman och Strömberg-Lind (1976) hävdar att vi har en förväntan att mänskliga processer 
ska gå fort. Ofta kan det kännas enklast att t.ex. utveckla ett visst innehåll i en verksamhet ensam, 
det är mer tidsödande att göra detta tillsammans med andra. När endast en individ eller en 
avgränsad grupp ligger bakom exempelvis en åtgärd i verksamheten, tenderar denna åtgärd att få 
en torftig utformning, ett innehåll som endast stämmer för några få. Avsaknaden av en gemensam 
process gör att utsikten för genomförande och fortsatt utveckling är tämligen dålig. Generellt ses 
ofta en avsaknad av problemformulering i gruppsamarbete. Gruppmedlemmarna levererar färdiga 
förslag istället för att ställa frågor som både åskådliggörs och sedan beslutas om gemensamt. 
Vidare talar Schyl-Bjurman & Strömberg-Lind om skenlösningar som vi använder oss av i vår 
strävan att hitta ett handlingssätt som är demokratiskt. Här tas en del problem upp, men det är 
ändå inte tal om något genuint lagarbete, då dialogen inte får plats. I exempelvis ett arbetslag i 
förskolan är det viktigt att det är en subjekt-subjektrelation som präglar förhållandet inom 
arbetslaget. Vi måste uppnå en medmänsklighet och vara öppna både för oss själva och varandra. 
Ibland kan medlemmarna i gruppen förhindra kommunikation pga. försvarsberedskap. När en 
individ känner sig utsatt för hot börjar ett försvar byggas upp. Tankar om vilket intryck individen 
gör och hur han/hon ska skaffa sig inflytande över övriga gruppmedlemmar och därmed lyckas 
skydda sig mot angrepp, upptar en stor del av tiden och energin. Även de övriga 
gruppmedlemmarna påverkas av ett sådant här beteende, vilket ofta resulterar i ett 
försvarsbeteende även hos dessa och då kan hela gruppen/arbetslaget sägas vara inne i en ond 
cirkel.  
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2.6.4 Förutsättningar för god dialog 
Schyl-Bjurman och Strömberg-Lind (1976) menar att vissa fundamentala förutsättningar för 
samspel individer emellan bör finnas för att en verklig dialog ska kunna uppstå; ömsesidig tillit, 
ömsesidig öppenhet och ömsesidig respekt för den andres självständighet. Finns dessa 
förutsättningar för dialogen mycket gott med sig; ”Dialogen kan leda till ömsesidig utveckling, 
till utnyttjande av egna resurser. Den kan också leda till gemensam inlärning – problemlösning 
genom utforskning, definiering, producerande av alternativ, till lek och förnyelse” 
(Schyl-Bjurman och Strömberg-Lind, 1976, s. 4). 
 
När medlemmarna i ett arbetslag ser på varandra som lika värda, som subjekt som var och en har 
olika resurser att bidra med, kan ett riktigt lagarbete, som direkt såväl som indirekt påverkar 
andra, komma till stånd. Eftersom barnen påverkas av hur de vuxna samarbetar och fattar beslut, 
pedagoger emellan men även pedagoger och föräldrar, är det viktigt att det finns ett väl 
fungerande arbetslag i förskolan (Schyl-Bjurman & Strömberg-Lind, 1976). Så här skriver 
Myndigheten för skolutveckling om den kravfulla, men mycket viktiga, dialogen: 
 

Att vara dialogpartner ställer krav. En bra dialogsituation kräver ömsesidighet och respekt, 
förmåga till aktivt lyssnande, förmåga att ge respons och bjuda in till samtal och ha målet 
klart, att förstå svårigheter men vara stark i visionen. Dialogen är väsentlig i relationer, i 
kunskapsuppbyggnad/utbyte, i processer, i organiseringsarbetet och när man hanterar 
kommunikationssystem, belöningssystem, ekonomi och andra resurser. En bra dialog 
innefattar också att vara beredd att värdera och förändra verksamheten (Myndigheten för 
skolutveckling, 2003, s 43). 

3 Metod  
Då syftet med vår studie var att beskriva hur pedagogisk dokumentation används i arbetslag i 
förskolan och hur denna bidrar till att synliggöra barnens lärande, använde vi oss av en kvalitativ 
metod. Vi var intresserade av att förstå pedagogernas tankar och erfarenheter om och av 
pedagogisk dokumentation, och att i dessa tankar finna mönster (Trost, 2005). Kvale (1997) 
beskriver den kvalitativa metoden som känslig och kraftfull och som en metod där forskaren är 
ute efter att undersöka intervjupersonens åsikt. I ett kvalitativt förhållningssätt fokuseras hur 
individen ingår i omvärlden och hur människan uppfattar och tolkar den omgivande verkligheten 
[…] (Backman, 2008, s. 53). Frågan gäller inte hur verkligheten ser ut från en objektiv synvinkel, 
utan istället är det hur den individuella människan upplever och formar sin egen verklighet som 
fokuseras. 

3.1 Undersökningsgrupp 
Undersökningsgruppen bestod av nio pedagoger varav 7 förskollärare och 2 barnskötare från tre 
arbetslag på tre olika kommunala förskolor i en kommun i Norrbotten. Urvalet skedde i samråd 
med rektor inom aktuellt rektorsområde. Samtliga pedagoger arbetade med barn i åldern 3-5 år.  

3.2 Intervju 
När det gäller intervjuerna använde vi oss av Kvales (1997) sätt att utforma en 
intervjuundersökning och följde hans sju stadier. Detta för att erhålla en god struktur och på så 
vis underlätta arbetet. 
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1. Vi diskuterade det aktuella ämnet, dvs. pedagogisk dokumentation, och formulerade syftet 
med våra intervjuer (tematisering). 

2. Vi gick igenom de sju stadier som undersökningen rymmer och gjorde en generell 
planering för hur detta ska genomföras (planering). 

3. Vi genomförde intervjuerna. Detta skedde genom att vi gjorde enskilda intervjuer med 
pedagogerna. Vi genomförde inte någon intervju tillsammans, utan vi delade upp oss så 
att vi gjorde 5 respektive 4 intervjuer var (intervju). 

4. Vi transkriberade ljudinspelningarna till skriftspråk och förberedda på detta sätt 
intervjuerna för analys (utskrift). 

5. Vi diskuterade och försökte finna en lämplig analysmetod för våra intervjuer. Då syftet 
var att skapa mening ansåg vi det mest lämpligt att använda oss av en mängd olika 
tekniker vid analysen (analys). Kvale (1997) skriver ”Den vanligaste formen av 
intervjuanalys är förmodligen en användning ad hoc av olika angreppssätt och tekniker 
för skapande av mening” (Kvale, 1997, s. 184). 

6. Vi tittade på reliabiliteten och validiteten av intervjuresultaten (verifiering). 
7. Vi rapporterade undersökningens resultat och metoder som använts i ett examensarbete 

(rapportering).  
 
Då det var viktigt för oss att intervjupersonerna skulle ha frihet att uttrycka sig som de själva ville 
valde vi att avstå från fasta svarsalternativ, som fallet t.ex. kan vara vid en enkätundersökning (se 
bilaga 1). Vi hade ett förutbestämt tema, pedagogisk dokumentation, kring vilket vi formulerade 
9 huvudfrågor. Intervjuerna genomfördes med en låg grad av standardisering, vilket innebar en 
möjlighet för oss som intervjuare att formulera vissa frågor i förväg, men ändå ha möjlighet att 
ställa frågorna i den ordning som föll sig naturligt under intervjutillfället. Beroende av 
intervjupersonernas svar formulerade vi sedan följdfrågor. Kvale (1997) menar att den kvalitativa 
intervjun är halvstrukturerad, dvs. den kan varken sägas vara ett strikt strukturerat frågeformulär 
eller ett öppet samtal, utan egentligen ett mellanting.  
 
Vi använde oss av ord som vi uppfattade som lättförståeliga. Inledningsvis använde vi oss av 
öppna övergripande frågor, t.ex. ”Berätta hur du tänker kring pedagogisk dokumentation”. Vid 
utformningen av intervjufrågorna var det vissa formuleringar vi försökte undvika; långa frågor, 
ledande frågor, negationer och ”varför” (Patel & Davidson, 2003). Vidare skriver Trost (2005) att 
frågan ”varför” uppfattas som ifrågasättande och detta kan få intervjupersonen att känna sig illa 
till mods. Detta kan även leda till att den som blir intervjuad känner ett behov av att försvara sig 
och därför väljer att svara på ett sådant sätt som inte har betydelse för undersökningen.  

3.3 Observation 
Som ett komplement till den information vi fick in genom de kvalitativa intervjuerna använde vi 
oss dessutom av observationer. Detta såg vi som fördelaktigt då vi inte ville förlita oss på endast 
en informationskälla. Vidare ansåg vi att vistelsen på förskolorna skulle öka vår förståelse för 
pedagogernas arbetssätt och utformandet av dokumentationer. Patel & Davidson (2003) menar att 
observationer i synnerhet är användbara när vi ska studera beteenden och händelser i sitt naturliga 
tillstånd. Vidare menar de att vi under observationer inte heller är beroende av varken individens 
vilja att utlämna information eller av att individen kan vidareförmedla informationen på ett sådant 
sätt att vi inte missuppfattar den. 
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3.4 Etiska överväganden 
Innan intervjuerna informerade vi muntligt undersökningsdeltagarna om syftet med 
undersökningen och hur denna kommer att genomföras. Intervjupersonerna gjordes medvetna om 
att deras deltagande i studien var frivillig, att det var tillåtet att avbryta sin medverkan om så 
önskas och att den insamlade informationen endast kommer att användas i forskningssyfte 
(informationskravet och nyttjandekravet). Några dagar innan intervjuerna genomfördes gav 
undersökningsdeltagarna sitt samtycke till intervjuerna muntligt via telefon (samtyckeskravet). 
De medverkande är anonyma och personlig information om dessa undveks, då detta inte på något 
sätt var relevant för vår undersökning. För de andra som på något sätt berörs av undersökningen 
(rektorer, pedagoger osv.) kan det dock vara möjligt att identifiera en del av de andra 
deltagarna/förskolorna (konfidentialitetskravet). Vi informerade även deltagarna om att de 
kommer att få tillgång till vår undersökning när den publicerats. Vår förhoppning med detta är att 
de ska uppleva sin medverkan som än mer meningsfull. (Vetenskapsrådet, 2002) 

3.5 Genomförande 

3.5.1 Intervju 
Under en förmiddag ringde vi till respektive arbetslag och bokade tider för intervjuer, vilka 
genomfördes under en tidsperiod av tre veckor. Vi genomförde fem respektive fyra intervjuer var 
på var sitt håll. Intervjuerna genomfördes på pedagogernas arbetsplatser i ostörda rum. Trost 
(2005) menar att ostördhet är viktigt, liksom att de intervjuade känner sig trygga under intervjun. 
Därför valde vi även att intervjua pedagogerna en och en. Vi ville att alla skulle få komma till tals 
och göra sin röst hörd. På detta sätt undvek vi även att intervjupersonerna påverkades av 
varandra, vilket Trost (2005) anser är viktigt att ha i åtanke. Under intervjuerna använde vi oss av 
mobiltelefon med inspelningsfunktion, diktafon, anteckningsblock och pennor. Vi utgick från den 
intervjumall vi formulerat tillsammans (se bilaga 1). Varje intervju tog ca 6-19 min. Vi fann stöd 
i att använda oss av ljudinspelning där vi hittade många fördelar. Vi såg detta som ett sätt att 
bevara våra intervjuer så att vi hade möjlighet att tillsammans kunna studera dessa. Detta var 
någonting positivt då vi kunde lyssna igenom intervjuerna hur många gånger vi ville och 
tillsammans kunde vi föra samtal kring intervjuerna. Detaljer som fångades hade kunnat gå oss 
förlorade utan ljudinspelning (Björndal, 2005).  

3.5.2 Observationer 
Patel & Davidson (2003) lyfter fram olika sätt hur observatörer kan förhålla sig i 
observationssituationen. Vi befann oss i verksamheten som icke deltagande observatörer. De som 
observerades var medvetna om vår närvaro. Vår tanke med att inte genomföra observationerna 
som deltagare var att vi skulle hinna med att fokusera på observationerna då vi inte samtidigt var 
involverade i verksamheten och att vi dessutom i minsta möjliga mån riskerade att  påverka 
pedagogernas förhållningssätt. 
 
Vi kontaktade de berörda arbetslagen via telefon och kom överens om under vilken vecka vi 
skulle genomföra observationerna. Under denna vecka bokade vi inte in en speciell tid på varje 
förskola, utan vi bestämde tillsammans i vilken ordning vi skulle besöka de olika arbetslagen. 
Turordningen grundades i hög grad på arbetslagens planerade aktiviteter för dagen, såsom 
planeringstid, utevistelse osv. Det tog ca 2 timmar att genomföra observationerna på varje 
avdelning. Vi genomförde alla observationer gemensamt, men förde enskilda anteckningar som 
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vi reflekterade kring i direkt anslutning till varje observation. Vi försökte ha ett öga för det som 
berörde det som dokumenterades, det vill säga när, var och hur dokumentationerna genomfördes. 
Sedan gick vi igenom de befintliga dokumentationer som fanns tillgängliga.  

3.6 Analys 

3.6.1 Intervju 
Efter genomförandet av intervjuerna som vi fångat via ljudupptagningar transkriberades de så att 
vi hade ett textmaterial att arbeta vidare med. Vi tar del av Kvales (1997) romantiserande metafor 
angående intervjun där han skriver ”Dyrbar fakta och meningar renas genom att föras över från 
muntlig till skriftlig form. Kunskapsklumparna förblir oberörda av den yttre omvandlingen på 
transportbandet från muntlig form till skriftlig lagring.” (s. 11) Vi har med hjälp av våra 
intervjuer fått tag på den information som vi var på jakt efter. Gemensam analys av intervjuerna 
påbörjades först när alla intervjuer var avslutade för att få distans till arbetet vilket Trost (2005) 
framhåller som viktigt.  
 
Under själva genomförandet av analysen valde vi att använda oss av ad hoc metod vilket innebär 
att vi gav oss själva möjlighet till att gå igenom materialet för att bilda uppfattning och sedan 
kunna analysera. Denna metod gav oss friheten att kunna hoppa mellan intervjuer, gå tillbaka i 
dem om så önskades, vilket visade sig vara den bästa tekniken för oss. Vi använde oss inte av en 
och samma teknik utan blandade olika tekniker för att arbeta med materialet (Kvale 1997). Miles 
och Huberman (1994) tar upp 13 olika taktiker som används för att kunna dra slutsatser och 
skapa mening av kvalitativa analyser. Vi har i våra analyser utgått ifrån fyra av dessa metoder. 
Nedan ger vi en kort beskrivning av dessa och hur vi tillämpade dem i vårt arbete. 
 
Noting Patterns, Themes  
Vid arbete med en text uppmärksammas ofta återkommande mönster och teman. Dessa mönster 
(data) används till vidare analys. På detta sätt minskas mängden data till ett mindre antal enheter, 
vilket underlättar analysen. Vi läste igenom texterna upprepade gånger för att skapa oss en 
helhetssyn. När vi gjorde detta framträdde själva andemeningen i intervjuerna och vi kunde 
urskilja vissa mönster som återkom regelbundet. Detta hjälpte oss att komma vidare, då vi 
dessutom fick syn på sådant som vi ansåg vara oväsentligt för studien och istället kunde ägna vår 
uppmärksamhet åt den information som kändes relevant. 
 
Clustering 
Sådant som passar ihop delas in i kategorier. Miles & Huberman (1994) menar att denna 
kategorisering görs för att försöka att förstå ett fenomen. Vi läste igenom våra nedskrivna 
intervjuer, med fokus på de tidigare funna mönstren, ett flertal gånger och försökte urskilja 
uttalanden som i stort sett handlade om samma sak/företeelse. När vi delat in de meningar som vi 
ansåg hörde ihop i olika grupper, hade vi fått fram fyra olika kategorier, vilka beskrivs nedan 
under ”Resultat”. 
 
Counting 
För att snabbt kunna urskilja information ur en stor mängd data och kunna förhålla sig analytiskt 
ärlig är det fördelaktigt att använda sig av siffror. Vi använde oss av tabeller för att kunna få våra 
data mer lättöverskådliga. Tabellerna byggde på sammanställning av våra intervjufrågor (se 
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bilaga 2). 
 
Making Contrasts/Comparisons 
För att komma fram till en slutsats jämförs det insamlade datamaterialet och skillnader och 
likheter uppmärksammas.  

3.6.2 Observationer 
Under analys av observationerna använde vi oss av liknande analysmetod som för intervjuerna. 
Den övergripande skillnaden var att vi valde att utelämna counting metoden (se ovan). Vi valde 
att inte använda oss av just denna metod då vi kände att den information vi fick in under våra 
observationer inte var i den mängd att det var rimligt redovisa resultatet i tabeller. 
 
Patel & Davidson (2003) förespråkar löpande analyser under hela studiens gång, då dessa kan 
föda nya idéer om hur vi kan fortsätta vårt arbete och dessutom anses det vara en fördel att börja 
med analysen medan den genomförda intervjun/observationen fortfarande är färsk. Trost (2005) 
menar att dessa analyser eller tolkningar sker automatiskt under datainsamlingen. 

4 Resultat 
Nedan följer en presentation av det resultat vi kommit fram till. Vi har valt att dela in resultatet i 
fyra delar för att få det lättöverskådligt och för att vi lättast har kunnat besvara våra 
frågeställninger på detta sätt. 

4.1 Samarbete och utveckling över tid 
I de pedagogiska dokumentationerna synliggörs barnens lärandeprocess, som pågår hela tiden. De 
aspekter av barnens lärande som många av de intervjuade menar framgår tydligast är att de får 
syn på olika sätt att tänka. Pedagogerna menar att erfarenheterna vidgas och ser att barnen lär av 
varandra.  
 

Det jag tänker på är att barnen får ju syn på olika sätt att tänka. De aspekterna tycker jag att 
man får in. Kalle, 3 år, han säger att den där spindeln har 10 ben men någon annan säger att 
den har 7. Att man kan se olika på samma problem. Och det här med problemlösningar, det 
ser man ju också att de har olika strategier. Jag tycker att man kan ge barnen mycket… om 
jag är blyg och vågar inte säga något då säger han att ”så där kan man göra”. Jag menar då lär 
ju sig det barnet hur man kan göra och får erfarenheter på det sättet. De får olika erfarenheter. 

 
En av pedagogerna betonade också att pga. att barnen får syn på sina kamraters lärande, har 
pedagogen här en chans att påverka hur barnen uppfattar varandra och därigenom påverkas också 
barnens självkänsla. En del barn har lättare än andra att få en negativ stämpel på sig och det är 
lätt för dessa barn att hamna i en ond cirkel där endast det negativa tenderar att synliggöras. 
Genomförs de pedagogiska dokumentationerna på rätt sätt fokuserar de på att 
synliggöra/framhäva de goda sidorna hos alla barn.  
 
Pedagogerna menar även att barnens motorik är ett lärande som syns i de pedagogiska 
dokumentationerna. De nämner grov- och finmotorik. Det tycks vara vanligt att barnen får rita 
självporträtt med jämna mellanrum. Dessa sparas och används för att barnen ska få syn på sin 
egen utveckling, både den motoriska utvecklingen (själva ritandet/målandet), men också hur 
deras självuppfattning utvecklas med tiden. Många av pedagogerna låter dessutom barnen skriva 
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bokstäver vid olika tidpunkter, vilka också sparas för att sedan jämföras över tid. Det är vanligt 
att barnen behöver hjälp med att få syn på vad det lärt sig, särskilt när det gäller sådana saker som 
att t.ex. skriva. Ofta förknippar barnen lärande med mer grovmotoriska färdigheter, som 
exempelvis att cykla. I övrigt nämner pedagogerna att de lärandeaspekter som framkommer i de 
pedagogiska dokumentationerna är språk, matematik och allmänbildning. Pedagogerna betonar 
dock att innehållet i dokumentationerna är beroende av det pedagogen ser och väljer att belysa, 
vilket alltid är subjektivt.  

4.2 En reflekterande process 
Under intervjuerna framkom det att de allra flesta av pedagogerna såg tydliga skillnader mellan 
dokumentation och pedagogisk dokumentation. Många pedagoger talar om en process eller ett 
verktyg i samband med pedagogisk dokumentation. Så här uttrycker sig en av pedagogerna: 
 

För att det ska kallas en pedagogisk dokumentation så ska man ju som gå hela 
varvet runt. Om man nu jobbar med ett tema, och så säger vi att man pratar med 
ett barn eller flera barn, och har bandspelare och så skriver man ned det som har 
sagts. Sedan kan man titta på utskriften. För att det ska bli en pedagogisk 
dokumentation så ska det ju leda någon vart. Då har man utskriften och man ser 
vad barnet har sagt och vad man själv har sagt och så reflekterar man kring sina 
egna frågor och sättet att förhålla sig, sättet att formulera frågorna. Till exempel 
först tittar jag på mig själv och skriver ned mina små kommentarer vad jag har 
sett, och sedan visar jag det för en kollega och hon får titta och skriva ned sitt. 
Sedan sitter man och samtalar över det här. Det kan både vara att man vill ha 
fokus på sitt eget förhållningssätt eller att man vill få fram barnens lärande. Hur 
kan man gå vidare med det här? Hur kan man ta fasta på det de sagt och gjort 
för att det ska bli en vidareutveckling, en utmaning?  

 
Det pedagogerna menar är det utmärkande för pedagogisk dokumentation är att reflektera över 
det som fångats i dokumentationerna. Många av pedagogerna nämnde inte bara att reflektionen 
bör ske kring barnens lärande, utan också kring pedagogens eget sätt att arbeta i verksamheten. 
Att tillsammans i arbetslaget diskutera olika frågor, t.ex. sådant som uppmärksammats i 
barngruppen och/eller i miljön, är det som leder till utveckling. Hos pedagogerna fanns det en 
stark vilja att arbeta med pedagogisk dokumentation, men trots detta upplevde en del att det 
ibland mynnar ut i att endast stanna vid en dokumentation. På samtliga avdelningar kunde vi se 
ett fåtal fotografier som för oss saknade anknytning. Under intervju berättade pedagoger om 
dokumentationer som kan förbli just dokumentationer och inte kommer vidare från t.ex. ett foto 
till ett lärande. Vi tog del av barnens egna pärmar där det fanns samlat foton av barnet och 
teckningar som barnet gjort. 
 

Vi dokumenterar ju även när barn...  men det är ju mer som ett fotoalbum… att man 
fotograferar barn i det dagliga, för jag tror även att det är intressant för föräldrarna att se vad 
barnen gör, även om det inte är en pedagogisk dokumentation, så är det i alla fall en 
dokumentation över vad de har gjort en dag på förskolan. 

 
Tidsbrist angavs som ett starkt skäl till detta, och många menar att det rör sig om en 
organisationsfråga. Samtliga arbetslag strävar efter att utveckla den pedagogiska 
dokumentationen ytterligare och uttrycker bl.a. en önskan att effektivisera den tid som redan 
finns till förfogande och se tiden som en möjlighet och inte som ett hinder . De menar att detta 
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skulle kunna ske bl.a. genom mer gemensam tid för pedagogerna så att de kan arbeta 
tillsammans, och genom att förbättra planeringen av reflektionstiden så att den utnyttjas till fullo. 
Pedagog: ”[…] man ska planera upp sin egen planering. Så att man verkligen gör det man ska. Så 
att man verkligen avsätter tid för det.” En del av pedagogerna skulle dessutom vilja se en 
förändring i sitt sätt att arbeta för att kunna göra barnen mer delaktiga i 
dokumentationsprocessen.  

4.3 Lärandeprocess hos barn och pedagoger 
Anledningen till att pedagogerna arbetar med pedagogisk dokumentation framstår som tydligt på 
alla avdelningar. De känner att de pedagogiska dokumentationerna synliggör barnens såväl som 
pedagogernas lärandeprocess.  
 

[…] den är ju till för barnen, föräldrarna, andra runt omkring och för oss själva. Sedan är det 
ju ett sätt att visa omvärlden, det går ju att ta det till politiker, till tidningar och till samhället i 
stort. Men i det lilla är det ju för att synliggöra barnen och lärandet och verksamheten.  

 
Pedagogisk dokumentation blir här en metod och ett hjälpmedel för pedagogerna i arbetet att 
synliggöra barnens lärande. Specifikt i ett arbetslag kan vi se att pedagogerna anser att den 
pedagogiska dokumentationen är utvecklande för dem själva och många visar ett intresse för att 
vidareutveckla sitt arbete. Detta kan dock inte undertecknas av alla pedagoger då det är ett fåtal 
som inte kan säga att den pedagogiska dokumentationen är till för pedagogerna utan ses mest som 
en metod som är till för att barnen och inte till för att de själva ska kunna ta lärdom av detta. En 
pedagog lyfter även att den pedagogiska dokumentationen gör så att de får en överblick över sitt 
egna och sina kollegors förhållningssätt. Vidare kan vi se att de pedagogiska dokumentationerna 
ses vara till för i första hand barnen, pedagogerna och föräldrarna, men även att den är till för 
politiker. Övervägande del av pedagogerna ser att den pedagogiska dokumentationen är till för 
barn, pedagoger och föräldrar. Det finns pedagoger som ser ett högre syfte och menar att detta 
även är till för högre instanser och säger att detta är ett sätt att synliggöra verksamheten för 
politiker.  

4.4 Dokumentation med hjälp av ljud och bild 
När vi frågade vad pedagogerna dokumenterar blev svaret ofta händelser. En pedagog menar att 
det som dokumenteras är mycket beroende på vem det är som dokumenterar. Två individer kan 
stå och se på en och samma händelse men ge två helt olika utsagor av vad som skett. Det som 
dokumenteras blir mycket beroende på vem det är som dokumenterar och vad denne tolkar att 
den ser. Vid de pedagogiska dokumentationerna använder sig pedagogerna i huvudsak av 
fotografering och ljudinspelning. Diktafonen tas upp som ett användbart hjälpmedel för att kunna 
spela in och sedan kunna sitta ner med kollegor eller själv och lyssna av det som sagts för att 
sedan kunna bearbeta det dokumenterade. Fotografering är någonting som samtliga pedagoger 
anser vara ett effektivt hjälpmedel till att kunna fånga situationer som blir till del av barnens 
lärande. 
 

Där försöker vi då varje gång att ta bilder, ha diktafon och dokumentera det och sedan då 
lyssna igenom och sedan reflekterar jag och min kollega tillsammans och sedan om det är 
något som vi ska fortsätta med tillsammans med barnen så att vi reflektionen tillsammans 
med dem dagen efter, så att det inte ska gå så lång tid emellan för då faller det oftast i 
glömska. 
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Vidare sker de pedagogiska dokumentationerna så ofta tillfälle ges men förläggs oftast till 
planeringstiden. En pedagog menar att de pedagogiska dokumentationerna sker när tillfälle ges 
men oftast i samband med planerad aktivitet. Men pedagogerna menar även att dokumentationen 
alltid sker i tanken fast det inte alltid får det på pränt. Arbetslagen använder sig även av intervjuer 
vilket har visat sig vara verksamt i deras arbete. Övervägande del av pedagogerna bearbetar 
dokumentationerna individuellt men ofta har det insinuerats att detta är någonting som önskvärt 
skulle ändras. Några pedagoger känner att bearbetningen sker gemensamt med kollegor eller en 
kollega men att detta är någonting som de måste öva och bli bättre på. Vid observation kunde vi 
på avdelningarna se målningar, intervjuer, teckningar, bilder, fotografier m.m. på väggarna. På 
många ställen såg vi dokumentationer som visade verksamhetens arbete på ett sådant sätt att även 
en utomstående hade möjlighet att utan svårigheter sätta sig in i denna. Vidare kunde vi se i de 
flesta arbetslag att det tydligt framgick att barnen hade fått vara medbestämmande när det gäller 
aktiviteter som dokumenterats. I text kunde vi se en blandning av pedagogernas formuleringar 
och barnens egna tankar. Någonting vi såg på avdelningarna var varierande placering av 
dokumentationer. En del var högt placerade och en del i barnens höjd.  

5 Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 
Valet av kvalitativ intervju var beroende av att vi var ute efter våra intervjuares egna tankar kring 
pedagogisk dokumentation som tidigare nämnts. Dalen (2008) ser intervjun som en huvudmetod i 
arbetet att samla kunskap. Vidare menar Dalen att när det handlar om kvalitativ forskning 
existerar inte enbart en sanningsenlig verklighet vilket vi inte heller har varit ute efter i vår 
undersökning. Det vi undersökt är pedagogernas individuella uppfattningar.  
 
Vi valde att använda oss av så öppna frågor som möjligt i förhoppningen att intervjun skulle 
kunna liknas vid ett samtal. För att tillförlitligheten skulle vara så stor som möjligt valde vi att 
lägga tyngd på formuleringen av våra frågor och få dem att inte vara ledande. Kvale (1997) ser 
ledande frågor som ett problem under intervjuer och undersökningar och att detta är någonting 
som bör undvikas förutsatt att undersökningen inte är ute efter att sätta intervjupersonens svar på 
prov för att se om dessa är tillförlitliga.  
 
Ljudinspelning måste dock ses som en kopia av verkligheten och inte som verkligenheten i sig. 
Det kan vara mycket som går oss förbi även om vi använder oss av ljudinspelning. Exempel på 
saker som inte tas upp av ljudet kan vara gester, kroppsspråk och ljud som är för låga att bli 
inspelade. Den som för intervjun kan rikta mikrofonen mot det ljud som är mest intressant vid ett 
tillfälle och därmed missa andra viktiga ljud. Vidare kan observationen vara konstlad, ämnet kan 
vara känsligt och personen i fråga som blir intervjuad kan vara ovan vid intervjuer (Björndal, 
2005).  
 
Vi intog ett kritiskt värderande förhållningssätt under våra observationer och sedan under analys. 
Vi är medvetna om att personer inte ser samma saker vid samma situation. Därför diskuterade vi 
efter varje intervju och observation för att få ut så mycket information som möjligt. Björndal 
(2005) menar att det är viktigt att vara medveten om de komplexa observationsprocesserna och 
att vi med denna medvetenhet blir goda observatörer. Stukát (2005) menar att observation är 
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användbart för att kunna se vad individen gör i relation till vad han/hon säger sig göra. Genom 
observation kunde vi även studera de icke verbala beteenden som sker. Detta gjorde att vi fick 
information ifrån sin direkta kontext. Vi kände att studiens tillförlitlighet skulle öka när vi använt 
oss av fler än ett sätt att samla information.   

5.2 Reliabilitet och validitet 
Innebörden i begreppen reliabilitet, dvs. tillförlitlighet, och validitet, vilket innebär studiens 
giltighet, skiljer sig åt beroende på om det rör sig om en kvantitativ eller kvalitativ studie. I 
kvalitativa studier menar Patel & Davidson (2003) att validiteten främst handlar om ”[…] att 
upptäcka företeelser, att tolka och förstå innebörden av livsvärlden, att beskriva uppfattningar 
eller en kultur. Begreppet validitet i en kvalitativ studie gäller […] hela forskningsprocessen” 
(Patel & Davidson, 2003, s. 103). 
 
Som individer är vi aktiva, vilket betyder att vi deltar i processer/förändringar. Detta innebär att 
om vi genomförde intervjuerna ännu en gång skulle intervjupersonernas svar kanske bli 
annorlunda eftersom vi inte är statiska i våra åsikter, föreställningar och/eller beteenden (Trost, 
2005). Patel & Davidson (2003) hävdar att detta dock inte tyder på låg reliabilitet när det gäller 
en kvalitativ undersökning, eftersom reliabiliteten då bör ställas i relation till det specifika 
undersökningstillfällets kontext. Att alltid få samma svar är här inte viktigt, det kan vara 
variationen i svaren som är det intressanta. I kvalitativa studier är begreppen validitet och 
reliabilitet tätt sammanbundna, och det är sällan begreppet reliabilitet används överhuvudtaget. 
Istället används validitet i vid bemärkelse och alternativa begrepp, t.ex. förståelse, förespråkas av 
en del forskare. 
 
En kompetent intervjuare som genomför en kvalitativ intervju lägger märke till slumpinflytelser, 
vilka kan vara nog så viktiga vid analysen. Under intervjuerna försökte vi vara så lyhörda som 
möjligt och vi lade märke till och noterade ansiktsuttryck, pauser och tonfall vilket hjälpte oss 
både under intervjusituationen och när vi genomförde våra analyser (Trost 2005). Angående att vi 
genomförde intervjuerna individuellt tar vi stöd i Kvale (1997) som menar att gemensamma 
intervjuer inte utgör mer säkerhet, eftersom två intervjuare kan tolka samma intervju på två helt 
olika sätt. 
 
Då vi ville få en nyanserad bild av arbetslagens pedagogiska dokumentation ställde vi flera frågor 
om denna företeelse. Vi anser att våra intervjufrågor var konstruerade på det sätt att vi fick svar 
på det vi ville veta. Vi kan aldrig veta om intervjupersonens svar är sanningsenliga men detta är 
någonting att vi utgår ifrån för att kunna genomföra denna studie. Kvale (1997) ser en risk i att 
forskaren inte vågar ta ställning för sina egna tolkningar. Eftersom hela denna studie bygger på 
våra gemensamma tolkningar står vi fast vid att de tolkningar vi gjort är trovärdiga och att vi kan 
stå bakom dessa. ”Syftet med en kvalitativ forskningsintervju beskrevs tidigare som att erhålla 
kvalitativa beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka deras mening” (Kvale, 
1997, s. 117). 
 
När vi skrev ut våra intervjuer från ljudinspelningarna valde vi att skriva av allt som sades, alla 
avbrott, pauser osv. för att vi skulle kunna ta del av varandras intervjuer på ett sådant sätt att så 
lite som möjligt skulle gå oss förlorat och att vi skulle känna att de nedskrivna intervjuerna var 
tillförlitliga. Kvale (1997) menar att det blir svårt att finna full enighet när vi inte var delaktiga i 
varandras intervjuer ”[...] även med detaljerade instruktioner kan det vara svårt för två personer 
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att nå full enighet om vad som sagts” (Kvale, 1997, s. 150). Detta blir också en anledning för oss 
att transkriberingen blir så autentiskt som möjligt. Vidare menar Kvale att när intervjun väl 
transkriberats måste forskaren utgå från att det data som samlats in är pålitlig. Saker som måste 
tas med för räkning är dock som tidigare nämnts att de tolkningar som görs är våra egna och att 
intervjuerna hade kunnat tolkas på annorlunda sätt. Kvale tar upp att det kan uppstå att 
transkriberaren kan höra fel vid transkriberingen och detta är någonting som vi har haft i åtanke, 
men detta har underlättats eftersom att vi med fördel varit två i arbetet och detta gör att vi litar på 
vår tolkning. Vidare menar han att genom att ge denna dialog en stil som är litterär gör man det 
enklare att finna mening i intervjun.  
 
Trots att vår avsikt var att skapa en atmosfär som kändes avslappnad och en intervju som liknade 
ett samtal, så kan ett samtal i en forskningsintervju aldrig riktigt bli ett ömsesidigt samtal, då 
parterna inte är likställda. Kvale (1997) hävdar att ”Det råder en bestämd maktasymmetri: 
intervjuaren definierar situationen, introducerar samtalsämnena och styr genom ytterligare frågor 
intervjuförloppet” (Kvale, 1997, s.118-119). Vidare menar Kvale att de allra första minuterna av 
en intervju är avgörande. Den som blir intervjuad eftersträvar att skapa sig en uppfattning om 
intervjuaren innan han eller hon känner sig bekväm med att tala fritt och dela med sig av känslor 
och erfarenheter. Då vi redan kände större andelen av de intervjuade känner vi att det å ena sidan 
har inneburit en fördel både för oss som intervjuare och för de som intervjuades (under själva 
intervjusituationen), medan det å andra sidan har inneburit en viss problematik vid analysen av 
intervjuerna. Vi har ibland upplevt svårigheter angående hur vi ska formulera oss i texten då vi 
inte velat orsaka att någon ska känna sig utpekad eller illa till mods. I Kvale (1997) kan vi läsa 
om att hålla sig på ett professionellt avstånd från de intervjuade då detta annars kan utgöra 
svårigheter för studien. Vi var medvetna om att vår relation till en del av pedagogerna riskerade 
att påverka både intervjusituationerna och våra observationer men vi menar att för att vi var 
medvetna om detta så minimerades risken. 

5.3 Resultatdiskussion 

5.3.1 Dokumentation med hjälp av ljud och bild 
När pedagogerna dokumenterar använder de sig av olika verktyg såsom bl.a bandspelare, 
digitalkamera, diktafoner och intervjuer. Detta är verktyg som vi kunnat se att de använt sig av i 
verksamheten då dessa har synts i deras dokumentationer som finns tillgängliga. Wehner - Godée 
(2000) lyfter olika hjälpmedel som penna och papper, bandspelar, kamera, videokamera, 
digitalkamera och dator i arbetet med pedagogisk dokumentation. Hon lyfter både för- och 
nackdelar med de olika hjälpmedlen men menar att alla dessa är viktiga redskap som kan finnas 
till hands när barnens lärande processer ska fångas. Hon beskriver vidare intervjumetodik som 
användbart när det gäller att samla barnens tankar vilket även pedagogerna har nämnt som en 
informationskälla i arbetet. Att endast använda sig av en av dessa olika hjälpmedel är lika 
användbart som att använda sig av olika hjälpmedel menar Wehner – Godée (2000). Hon ser 
fördel i att lära sig bemästra flera av dessa medier för att få en så nyanserad bild som möjligt. En 
kamera kan t. ex.  bara filma ur en vinkel och en bandspelare kan inte spela in saker som händer 
som inte avger ljud. Men att anteckna samtidigt som bandspelaren går kommer att ge en allt mer 
nyanserad bild av vad som sker. Vi ser det som viktigt att göra sig bekant med så många redskap 
som möjligt när det gäller dokumentations arbete, men ser att detta är någonting som inte endast 
är upp till pedagogerna utan att det även är en fråga om ekonomi då det inte alltid finns tillgång 
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till bra redskap. Att datorerna på vissa avdelningar faktiskt har några år på nacken och inte är 
snabba att jobba med måste tas i beaktning. 
 
Åberg och Lenz Taguchi (2005) menar att om barnen får vara mer medbestämmande i 
verksamheten så blir barnen mer motiverade och detta gör i sin tur att barnen lär, det ska vara 
glädje och lek i förskolan. Vi kunde tydligt se på en arbetsplats att barnen varit medbestämmande 
med hjälp av dokumentationerna. Vi ser i likhet med Åberg och Lenz Taguchi att det är viktigt 
för barnen att vara med och bestämma i verksamheten för att full förståelse och ökad demokrati 
ska uppnås. Vi anser även att det är viktigt att pedagogerna är medvetna om att läroplanen för 
förskolan visar på demokratiska beslut med barnen och detta är någonting som gynnar alla i 
verksamheten. Bra självförtroende ger starka och självständiga barn. I förskolans läroplan kan vi 
nu läsa om att pedagogerna ska främja samverkan mellan barnen för att denna typ av lärande ska 
utvecklas. Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson (2003) menar att förskolan läroplan 
genomsyras av ett demokratiskt perspektiv vilket vi själva ser som en självklarhet. Pramling 
Samuelsson & Asplund Carlsson menar dock att det kan ligga mer tyngdpunkt på barns 
rättigheter än på barnens enskilda behov vilket är någonting som är tänkvärt. Men vi ser barns 
demokratiska rättigheter som någonting som inte får eller ska rubbas utan utvecklas och näras. 
 
Någonting vi kunde se under våra observationer var att de dokumentationer som var placerade på 
väggarna ofta satt mycket högt upp. Vi ser problematiken för barnen att ha möjlighet att ta del av 
dessa när de i många fall inte kunde räknas som iögonfallande. I övrigt kunde vi se att övriga 
dokumentationer var lättillgängliga och i bra höjd för barnen. Vi ser den valda placeringen som 
någonting som alla pedagoger bör vara medvetna om och detta gör att vi ifrågasätter vem 
dokumentationen är till för. Genom intervjuerna har vi sett att övervägande del av pedagogerna 
anser att den pedagogiska dokumentationen är till för barn, pedagoger och föräldrar. Men detta 
verkar vara någonting som inte visar sig i verkligenheten. Anledningen till val av placering kan 
vara att de inte tänk på placeringens betydelse, att de ser att dokumentationen är mer till för 
pedagoger och föräldrar eller rädsla för att de lättare ska gå sönder när de är lågt placerade.  

5.3.2 Lärandeprocess hos barn och pedagog 
Pedagogerna menade att genom den pedagogiska dokumentationen kunde de få syn på barnens 
lärande och utifrån denna kunna jobba vidare med barnen. Wallin (2003) menar i likhet med 
pedagogerna att den pedagogiska dokumentationen handlar om att synliggöra barnens lärande. 
Enligt Forsell (2005) är pedagogisk dokumentation ett verktyg som pedagogerna kan använda för 
att göra lärandet synligt för såväl barn, pedagoger, föräldrar och allmänheten i stort. Åberg och 
Lenz Taguchi (2005) menar att pedagogisk dokumentation inte är någonting som blir klart på en 
dag utan är en pågående process som alltid är i rullning och arbetet utvecklas med pedagogerna.  
Det visade sig att inte alla pedagoger ansåg att de själva tog lärdom av den pedagogiska 
dokumentationen. Detta kan bero på att dessa inte ännu kommit till den punkt då de känner att de 
själv drar lärdom genom pedagogiska dokumentationen eller så kan det vara någonting som inte 
framkom genom intervjun. Som tidigare nämnts är detta en pågående process som måste arbetas 
med under längre tid och inte påskyndas. Lenz Taguchi ser dokumentationens första steg att göra 
dokumentationen tillgänglig för barnen och att reflektera med dem för att de ska få syn på sitt 
eget lärande och att nästa steg blir att pedagogen komunicerar vidare med hjälp av 
dokumentationen med andra pedagoger för att göra sina egna tankar klara och jobbar på sin egna 
lärandeprocess.  
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Den pedagogiska dokumentationen är även en utveckling för pedagogerna, vilket många av de 
intervjuade kunde se men inte alla. Någonting som Wallin (2003) lyfter är just att pedagogerna 
utvecklas med hjälp av den pedagogiska dokumentationen då de får syn på både barnens och sitt 
eget lärande. Pedagogen kan här genom reflektionen med sina kollegor och eventuell pedagogista 
se sitt och andras förhållningssätt.  Åberg och Lenz Taguchi (2005) belyser vikten av att kunna 
lyssna på varandra för att kunna nå optimalt utveckling då det ibland kan vara svårt att se eller ta 
till sig av reflektionen är det likväl viktigt att kunna lyssna och vara öppen till det som diskuteras. 
 
Det visade sig att övervägande del av pedagogerna såg att dokumentationen var till för barnen, 
föräldrarna och pedagogerna. Ett fåtal såg att det var till för alla inom verksamheten och upp till 
politiker nivå. Alltså en möjlighet för pedagogerna att göra sin verksamhet hörd genom att visa 
vad arbetet på förskolan innebär för barnen och pedagogerna. Dahlberg m.fl. (2003) ser i likhet 
med dessa pedagoger ett högt syfte med den pedagogiska dokumentationen. Det är viktigt för 
förskolans status att se den pedagogiska dokumentationen för det viktiga verktyg den egentligen 
är eller skulle kunna vara. 

5.3.3 Samarbete och utveckling över tid 
Pedagogerna hävdade att barnens lärandeprocess tydligt synliggörs med hjälp av de pedagogiska 
dokumentationerna. De poängterade vidare att denna process är ständigt pågående. De 
lärandeaspekter som de flesta av de intervjuade pedagogerna ansåg framgick allra tydligast i de 
pedagogiska dokumentationerna, var att barnen blir medvetna om att det finns olika sätt att tänka. 
Samma problem kan lösas med hjälp av en mängd olika strategier. Barn som är försiktiga och 
blyga kan få draghjälp av kamrater som är mer framåt, och på det viset kanske de vågar sig på att 
försöka lösa t.ex. ett problem själva nästa gång. Barnen lär av varandra, vilket resulterar i att 
deras erfarenheter växer.  
 
Utifrån den syn som pedagogerna uppvisar kan vi dra paralleller till bl.a. Vygotskij. Dysthe & 
Igland (2003) skriver om hur Vygotskij menade att funktioner hos individen, såsom t.ex. 
skrivande, språk, räkning, begreppsbildning, minne och perception, tar sin utgångspunkt i social 
aktivitet, för att sedan bildas på ett inre plan hos individen. Något som i allra högsta grad 
förknippas med Vygotskij är begreppet ”den proximala utvecklingszonen”, som i korthet kan 
sägas innebära att det som barnet i dag klarar av att göra med hjälp av exempelvis en pedagog 
eller en kamrat, kommer barnet senare att klara av att göra på egen hand utan assistans (Dysthe & 
Igland, 2003). Även Deweys aktivitetspedagogik tog sin utgångspunkt i individen och det sociala 
sammanhanget som han eller hon befinner sig i. Han hävdade att det är i sociala samspel med 
omvärlden som individens utveckling sker (Hartman & Lundgren, 1980). Enligt Illeris (2007) 
krävs det två aktiva processer för att inlärning ska kunna komma till stånd. En av dem är 
samspelsprocessen, vilken innebär att det är mellan individen och dess omvärld som inlärning 
sker. Detta betyder att individens inlärning i allra högsta grad är beroende av den omgivande 
miljön och dess beskaffenhet. Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson (2003) betonar lekens 
betydelse och menar att i leken så lär barn både tillsammans och av varandra. Vidare menar de att 
läroplanen förespråkar en miljö som för barnen innebär en blandning av kommunikation, 
samhörighet, glädje, lärande och lek. Ser miljön ut på detta sätt anser Pramling Samuelsson & 
Asplund Carlsson att det tydligt syns hur diskussioner, argumentationer och utforskande av 
varandras tankesätt formar barnens lärande. Barn tankar blir synliga för dem själva när de 
uppmuntras att ställa frågor, argumentera och se saker och ting från någon annans perspektiv.  
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Under intervjuerna framkom det även att vissa av pedagogerna anser att de pedagogiska 
dokumentationerna utgör ett utmärkt tillfälle att stärka barnens självkänsla genom att framhäva 
barnens starka sidor. Detta ligger, enligt Lenz Taguchi (1997), helt i linje med tankarna inom 
Reggio Emilia-filosofin; det allra viktigaste med dokumentationerna är att synliggöra barnen och 
deras kompetens och sökande efter kunskap. Vidare menar hon att i leken visar sig barnets 
personlighet. Personligheten är något som aldrig varken kan bli “fel” eller på något sätt vara mer 
eller mindre bra. I likhet med pedagogerna menar Åberg och Lenz Taguchi (2005) att det finns en 
stor risk med att fokusera på det negativa, då detta innebär ett hot mot barnets självbild. Detta kan 
resultera i att barnet skapar sig en negativ bild inte endast av sina egenskaper utan dessutom av 
sig själv som människa. För att stärka och uppmuntra barnet är det därför viktigt att det är det 
positiva hos barnet som är i fokus. Även Pramling Samuelsson & Sheridan (1999) betonar vikten 
av individens attityd till lärande. Lust att lära och stark självkänsla uppstår inte ur tomma intet, 
utan har sin grund i att barnet i sitt lärande har bemötts på ett positivt sätt och att individen fått 
känna sig lyckad i det han eller hon har uträttat.  
 
Något som de flesta pedagoger menade syns i de pedagogiska dokumentationerna är utvecklingen 
av barnens grov- och finmotorik och dessutom hur barnens uppfattning om sig själva utvecklas 
med tiden. Dessutom nämner pedagogerna språk, matematik och allmänbildning. Även här talar 
de om en utveckling över tid. Flera pedagoger upplever att barnen många gånger själva har svårt 
att se vad de lärt sig. När barn tänker på lärande så är det vanligt att de endast associerar lärande 
till grovmotoriska färdigheter. Det är därför viktigt att det sker en gemensam reflektion, som 
hjälper barnen att se sitt eget lärande. Både Åberg (2005) och Lenz Taguchi (1997) betonar 
vikten av detta och menar att reflektionen har en central plats i den pedagogiska 
dokumentationen. Reflektionen bör ske mellan pedagoger, mellan barn, och mellan pedagog och 
barn. Hos Lenz Taguchi kan vi dessutom läsa om en gemensam reflektion som utöver pedagog 
och barn även innefattar barnens familjer. 

5.3.4 En reflekterande process 
Flertalet av pedagogerna menade att det finns en distinkt skillnad mellan dokumentation och 
pedagogisk dokumentation. Många av de intervjuade kopplar samman pedagogisk dokumentation 
med ett verktyg i arbetet eller en process, som i slutändan ska bidra till en vidareutveckling. 
Reflektionen har, enligt pedagogerna, en central plats i arbetet med pedagogisk dokumentation 
och de menar att reflektionen tillsammans med kollegorna är det som leder till utveckling. Detta 
stämmer väl överens med Åberg & Lenz Taguchis (2005) tankar om att en dokumentation inte 
blir en pedagogisk dokumentation om inte reflektion och dialog tillförs för att bearbeta 
dokumentationen. Även Forsell (2005) påpekar hur viktigt det är att ständigt återgå till det 
dokumenterade och analysera och diskutera, och hur ett sådant arbetssätt öppnar upp för 
möjligheten att ompröva tolkningar och vidareutveckla idéer. Vidare var Bakhtin inne på samma 
spår; han hävdade att avsaknad av dialog innebär avsaknad av utveckling. I dialogen är det 
viktiga inte att vara överens, utan att försöka att dela med sig av sin egen tolkning för att 
möjliggöra ett samtal. Det gäller att se skillnader som något konstruktivt som gynnar utveckling 
och lärande (Dysthe & Igland, 2003).  
 
Genom våra undersökningar kan vi se att många av pedagogerna, trots sina uppfattningar om 
reflektion tillsammans, arbetar individuellt med dokumentationerna. Planeringstiden blir nästintill 
helig för många pedagoger då detta är en tid som för dem är viktig att ta tillvara på då 
förskollärare idag inte är förunnade med många timmars planeringstid. Att denna tid ska 
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inbegripa reflektion av dokumentationer är ingenting som ses som självklart i alla dessa 
arbetslag, då de ofta väljer att göra reflektionen individuellt då planeringstiden inte sammanfaller 
för alla pedagoger. Detta innebär att de därmed kommer ifrån den viktiga reflektionsmöjligheten 
med sina kollegor. Den individuella bearbetningen är däremot någonting som verkade vara i 
förändring eller så fanns en önskan om förändring. Det som pedagogerna angav som en orsak till 
det individuella arbetet var tidsbristen, och de ansåg att tidsbristen i sin tur till stor del berodde på 
själva organisationen i arbetslagen och på förskolan i stort. Liksom dem ser också Wehner-Godée 
(2000) att just tidsbrist är något som kan försvåra den pedagogiska dokumentationen. Hon menar 
att för att arbetet med den pedagogiska dokumentationen ska kunna fortgå krävs det att 
pedagogerna vågar bryta upp tidigare tidsstrukturer och organisera arbetet på ett nytt sätt. 
Pedagogernas tankar kan dessutom återfinnas hos Schyl-Bjurman & Strömberg-Lind (1976) som 
anser att det i samhället finns en förväntan att de mänskliga processerna ska gå snabbt. På grund 
av att det kan kännas mer komplicerat och tidskrävande att genomföra saker tillsammans än 
ensam, menar de att många föredrar att arbeta i ensamhet. Ett sådant arbetssätt leder sällan till 
varken genomförande eller någon fortsatt utveckling av den aktuella åtgärden. 

5.4 Pedagogiska implikationer 
Som blivande pedagoger ser vi att arbetet med den pedagogiska dokumentationen är ett verktyg 
som gagnar alla som på ett eller annat sätt har med förskolans verksamhet att göra. Vi har sett att 
uppfattningarna angående pedagogisk dokumentation har skiljt sig i många fall och detta har gjort 
att vi som studenter har fått upp ögonen för hur viktigt det är att föra samtal både inom och 
mellan arbetslagen. Vidare har vi sett hur viktigt det är att verksamheten är flexibel och öppen för 
förändringar samt att alla strävar mot samma mål. Tiden ses ofta som en begränsande faktor men 
enligt vår uppfattning handlar det om hur arbetslagen väljer att disponera sin planeringstid. 
Ytterligare en tanke som vi kommer att ta med i vårt kommande yrkesliv är hur viktigt det är att 
som pedagog se förskolans verksamhet i sin helhet och sträva efter ett samarbete avdelningar 
emellan som gynnar alla. Pedagogisk dokumenation är en ständigt pågående process och vi ser 
det som viktigt att få den pedagogiska dokumentationen att bli en naturlig del av verksamheten 
och inte göra det så stort att det känns ogenomförbart.   

5.5 Förslag till vidare forskning  
Syftet med vårt arbete var att beskriva hur pedagogisk dokumentation används i arbetslag i 
förskolan och hur denna bidrar till att synliggöra barnens lärande. Då vi endast har inriktat oss på 
tre arbetslag skulle det vara intressant att få en bredare bild av hur den pedagogiska 
dokumentationen tar sig i uttryck i fler arbetslag och i andra rektorsområden. Skulle resultatet 
skilja sig åt eller skulle det gå att urskilja liknande mönster? Skiljer sig den pedagogiska 
dokumentationen åt vid jämförelse mellan kommunala förskolor och privata förskolor? Vårt 
fokus har legat på pedagogernas uppfattningar och erfarenheter, men hur uppfattar barnen, 
föräldrarna och politikerna den pedagogiska dokumentationen? Skiljer sig den pedagogiska 
dokumentationen åt beroende på om förskolan är belägen i en större stad eller i en mindre ort? 
Det skulle även vara av intresse att se hur pedagoger bearbetar dokumentationerna på plats. 
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Bilaga 1.  
 
 

 
Intervjufrågor 

 
1. Hur länge har du arbetat som förskollärare/barnskötare? 
2. Hur länge har du arbetat på den här förskolan? 
3. Berätta hur du tänker kring pedagogisk dokumentation! 
4. Vad är pedagogisk dokumentation? 
5. När, var och hur dokumenterar du/ni? Vad innehåller den pedagogiska dokumentationen? 
6. Hur bearbetar ni den pedagogiska dokumentationen? 
7. Vad ser du för för- och nackdelar med pedagogisk dokumentation på det sätt som ni 

genomför den? 
8. Vem anser du att den pedagogiska dokumentationen är till för? 
9. Hur får ni syn på barnens lärande? Vilka olika aspekter av barnens lärande fångas? 
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Bilaga 2.  
 

 
Förekommande dokumentation 
 
Dokumentation 2 st. 
Pedagogisk dokumentation 5 st. 
Dokumentation och pedagogisk dokumentation 2 st. 
Vet ej 0 st. 
 
 
 
Varför pedagogisk dokumentation används 
 
För att synliggöra barns lärande 3 st. 
För att synliggöra barnens och pedagogernas lärande 6 st. 
Vet ej 0 st. 
 
 
 
 
Hur pedagogisk dokumentation bearbetas  
 
Övervägande individuellt 5 st. 
Övervägande gemensamt med kollega/kollegor 3 st. 
Vet ej 1 st. 
 
 
 
Vem den pedagogiska dokumentationen är till för 
 
Barn och pedagoger 1 st. 
Barn, pedagoger och föräldrar 5 st. 
Barn, pedagoger, föräldrar och politiker 3 st. 
Vet ej 0 st. 
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