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Abstrakt 
 
Syftet med studien är att ge en förståelse för hur pedagoger arbetar, upplever och förhåller sig 
till dokumentation i förskolans verksamhet. För att få tillgång till pedagogernas upplevelser 
valde vi att genomföra kvalitativa intervjuer. Sex pedagoger från fem olika förskolor i en 
kommun i norrbotten medverkade i studien. Resultatet visade att alla pedagoger dokumenterar 
men på olika sätt. Pedagogerna menar att dokumentationen är till för barnen, föräldrarna och 
pedagogerna. Den sker främst för att synliggöra barnens utveckling men även för att 
synliggöra pedagogernas förhållningssätt samt bilda ett underlag för reflektion. Alla 
pedagoger ser dokumentation som ett bra verktyg men upplever att de inte får tillräckligt med 
tid till detta.  
 
 
Sökord: dokumentation, pedagogisk dokumentation, reflektion 
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Förord 
 
Vi vill tacka alla som har hjälpt och stöttat oss under vårt arbete med detta examensarbete. Vi 
är oerhört tacksamma för alla stöttande och uppmuntrande ord. Vi vill rikta ett tack till de sex 
pedagoger som vi intervjuat och som gjort denna studie möjlig. Tack för att ni tog er tid att 
svara på våra frågor och delade med er av era tankar och visade oss lite av hur ni arbetar. Det 
har varit lärorika och intressanta samtal. Ett tack vill vi även ge till vår handledare, Anna 
Öqvist som har hjälpt oss med sammanställningen av vårt arbete. Med stöttande kommentarer 
och hjälpande ord har du sett till att det här blev möjligt. Ett speciellt tack vill vi ge till våra 
familjer som har stöttat oss i alla våra med- och motgångar, som har hjälpt oss och underlättat 
vårt arbete. Tack för ert tålamod.  
 
Sist men inte minst vill vi tacka varandra för denna tid.  
 

 
Hanna och Sofia, juni 2009 
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Inledning  
 
Under vår lärarutbildning har vi uppmärksammat olika sätt att arbeta med dokumentation. Vi 
har tagit del av dokumentationer under vår verksamhetsförlagda del av utbildningen och sett 
hur pedagogens syn på dokumentation påverkat deras sätt att arbeta. Detta har väckt vårt 
intresse och medfört att vi vill få en djupare förståelse för dokumentation och hur pedagoger 
upplever och förhåller sig till dokumentation i förskolans verksamhet. 
 
Pedagogisk dokumentation upplever vi som ett relativt nytt begrepp. För oss är 
dokumentation dels ett verktyg som hjälper pedagogen att visa på barnens utveckling, dels en 
hjälp för pedagogen att bli medveten om det egna förhållningssättet. Vi anser att 
dokumentation är ett roligt och givande arbetssätt som visar oss pedagoger vårt eget 
förhållningssätt till barnen. Den visar på vad vi gör, hur vi gör och vilka konsekvenser detta 
får för de inblandade. Dokumentationen är ett hjälpmedel för oss verksamma inom förskolan 
och den ger pedagogen ett konkret material att reflektera över och arbeta vidare med. Den 
hjälper oss att se med nya ögon. Vi anser att fokus ofta vid en dokumentation ligger på barnet. 
I denna studie vill vi dock titta på hur dokumentation även kan utveckla pedagogens 
profession.  
  
I pedagogens uppdrag ingår det att synliggöra för barnen deras eget lärande och utveckling 
och samtidigt att öka deras självförtroende. ”Förskolan skall ge barnen stöd i att utveckla en 
positiv uppfattning om sig själv som lärande och skapande individer. De skall få hjälp att 
känna tilltro till sin egen förmåga […]” (Skolverket, 1998, s. 6). Dokumentation blir därmed 
ett bra verktyg till att visa barnen detta. Följaktligen blir det därmed viktigt att ha en god 
kunskap om dokumentation som arbetssätt, något vi kommer att möta och använda oss av 
dagligen i vårt kommande yrke. Dokumentation är ett bra underlag för barnen till att 
reflektera och det ingår också i vårt uppdrag ”Barnen skall få möjlighet att utveckla sin 
förmåga att iaktta och reflektera” (Skolverket, 1998, s. 5).  
 

Syfte  
 
Vårt syfte är att ge en förståelse hur pedagoger arbetar, upplever och förhåller sig till 
dokumentation i förskolans verksamhet.  
 

Frågeställning 
 

1. Hur arbetar pedagogerna med dokumentation i verksamheten? 
2. Hur upplever pedagogerna arbetet med dokumentation i förskolan? 
3. Vilket utbyte anser pedagoger i förskolan att dokumentationen ger? 
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Bakgrund 
 
I vår bakgrund kommer vi att titta på vilken förankring dokumentation har i läroplanen för 
förskolan, beröra vad dokumentation och pedagogisk dokumentation innebär samt skillnader 
mellan pedagogernas olika sätt att presentera det de dokumenterat. Vi kommer även att belysa 
olika dokumentationstekniker som finns att tillgå och hur de väljer att bevara 
dokumentationerna. Därefter kommer vi att lyfta tidigare forskning. I vår studie har vi antagit 
ett sociokulturellt perspektiv och kommer redogöra vad detta innebär. 
 

Förankring i styrdokument 
 
Wehner Godée (2005, s. 104) och Skolverket (2004, s. 83) nämner båda att följande citat står i 
läroplanen för förskolan: ”Genom pedagogisk dokumentation kan verksamheten i förskolan 
synliggöras och bli ett viktigt underlag i diskussionen kring och bedömningen av 
verksamhetens kvalitet och utvecklingsbehov.” Men detta är dock borttaget ur läroplanen och 
pedagogisk dokumentation nämns inte längre i denna. Det framgår trots allt på olika sätt att 
dokumentation och pedagogisk dokumentation kan fungera som ett verktyg för pedagogen 
även om inte själva begreppen dokumentation och pedagogisk dokumentation används. Det 
ingår i vårt uppdrag att pedagogen ska ge barnen möjlighet att få reflektera och iaktta och 
utveckla de kunskaper som detta ger. Genom att barnen erövrar kunskap på olika sätt måste 
arbetet i förskolan vara varierande med återkommande möjligheter för iakttagande och 
reflektion. Dokumentation kan därmed ge barnen ett konkret material att reflektera över. 
Skolverket (1998) skriver: ”Barnen skall få möjlighet att utveckla sin förmåga att iaktta och 
reflektera” (s. 5). Pedagogen ska finnas närvarande för att utmana barnet att utveckla dessa 
kompetenser för att kunna dra nytta av dem i vardagen. ”Barnen skall få stimulans och 
vägledning av vuxna för att genom egen aktivitet öka sin kompetens och utveckla nya 
kunskaper och insikter. Detta förhållningssätt förutsätter att olika språk- och kunskapsformer 
och olika sätt att lära balanseras och bildar en helhet” (s. 6).   
 

Dokumentation – pedagogisk dokumentation. 
 
Lindgren och Sparrman (2003), Skolverket (2004), Dahlberg, Moss och Pence (2001) och 
Lenz Taguchi (2000) framhåller att en dokumentation kan genomföras på olika sätt, 
exempelvis genom fotografering, videofilmning, anteckningar och insamlande av alster. 
Åberg och Lenz Taguchi (2005) och Dahlberg m.fl (2001) menar att dokumentation innebär 
att pedagogen medvetet valt ut en del av en observation för att fördjupa sig i. Valet av 
situation eller händelse beror på vad pedagogen särskilt vill lägga fokus på eller finner vara 
särskilt intressant. Pedagogen gör på så sätt medvetna val. Enligt Dahlberg m.fl (2001) så är 
även de situationer som pedagogen väljer att inte dokumentera ett val. För att kunna välja vad 
som ska dokumenteras är det viktigt att ha ett syfte med dokumentationen. Detta bildar sedan 
underlaget för reflektion och diskussion med kollegor, vilket gör att det blir en pedagogisk 
dokumentation. ”Pedagogisk dokumentation är ett kollektivt arbetsverktyg som bygger på ett 
gemensamt reflektionsarbete […]” (Lenz Taguchi, 2003, s.15), vilket även Dahlberg m.fl 
(2001) förespråkar. En dokumentation blir därmed en pedagogisk dokumentation när 
pedagogerna reflekterar över en händelse som de observerat, antingen tillsammans med andra 
pedagoger eller tillsammans med barnet/barnen. Lenz Taguchi (2003) menar vidare att barnen 
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kommer till sin rätt då dokumentationen granskas genom många ögon vilken ger en större bild 
och tolkning av vad som skett. Det är alltså hur pedagogen väljer att arbeta vidare med en 
dokumentation som avgör om denna förblir en dokumentation eller utvecklas till en 
pedagogisk dokumentation. ”En dokumentation blir med andra ord pedagogisk så snart man 
efter ett eget och/eller kollektivt (vuxna eller vuxna och barn emellan) reflektionsarbete kring 
den gör val inför det fortsatta arbetet i barngruppen” (Lenz Taguchi, 2000, s. 110). 
 
Lenz Taguchi (2003) framhåller att pedagogisk dokumentation är ett förhållningssätt och en 
kommunikation. Åberg och Lenz Taguchi (2005) betonar att den även gör det möjligt för 
pedagogerna att bli mer medvetna om olika läroprocesser som pågår i verksamheten och ses 
som ett verktyg till reflektion kring dessa. Det ger även pedagogen en möjlighet att med egna 
ord beskriva och formulera sin egen uppfattning om verksamheten. De menar också att 
reflektion tillsammans med andra ökar möjligheten för pedagogerna att skapa en större 
förståelse för kollegornas tolkningar och syn på verksamheten, något som kan utveckla det 
pedagogiska arbetet. Pedagogens dokumentation är alltså inte en sanning utan en tolkning.  
 
I likhet med Lenz Taguchi (2003) och Dahlberg m.fl (2001) menar Åberg och Lenz Taguchi 
(2005) att dokumentationen ger löpande information om pedagogernas förhållningssätt och 
vilka konsekvenser det får för verksamheten. Pedagogernas förhållningssätt har en betydelse 
för deras handlande, hur de dokumenterar och utför sitt arbete. Därför är det, enligt Åberg & 
Lenz Taguchi (2005), av största vikt att pedagogen blir medveten om sitt eget förhållningssätt. 
Detta kan möjliggöra både en utveckling av verksamheten och en utveckling av pedagogernas 
dagliga arbete och kan på så sätt utmana pedagogen i sin yrkesroll. Detta innebär, enligt Lenz 
Taguchi (2003) och Bengtsson (2007), att dokumentationen möjliggör för pedagogen att gå in 
i en läroprocess om sig själv. Bengtsson (2007) förklarar vidare att pedagogen genom 
reflektionen kan distansera sig från sitt arbete och därigenom får en ökad förståelse om sig 
själv.  
 
Lenz Taguchi (2003) och Dahlberg m.fl (2001) menar att pedagogisk dokumentation ger 
pedagogen makten att förändra. Detta då pedagogens arbetssätt kan synliggöras för denne 
själv genom pedagogisk dokumentation och pedagogen kan således ta makten för den egna 
praktiken. De framhåller vidare att dokumentationen skapar ett bra underlag för hur 
pedagogen ska arbeta vidare efter den dokumenterade situationen. Den möjliggör att gå 
tillbaka tillsammans med barnen för att reflektera över vad som hänt och vad som sagts. 
Dahlberg m.fl (2001) menar i likhet med Lenz Taguchi (2003) och Wehner Godée (2005) att 
fokus på de utplockade delarna av en observation inte ska ligga på hur bra pedagogen handlat 
i dessa situationer, utan ses som en lärandesituation där pedagogen med hjälp av kollegor får 
möjlighet att utvärdera situationen, se vad som kan förändras och förbättras till nästa tillfälle. 
Dahlberg m.fl (2001) betonar att då situationer är bestående genom att de dokumenterats kan 
materialet användas flera gånger och på så sätt tillföra något nytt till pedagogens utveckling.  
 

Dokumentationstekniker 
 
I dokumentationsarbetet finns olika tekniker att tillgå. Wehner Godée (2000) menar att det är 
positivt om pedagogen kan behärska olika tekniker vid dokumentation. Vanliga 
dokumentationstekniker är penna och papper, bandspelare, kamera och videokamera. 
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Papper och penna  
 
Wehner Godée (2000) och Krok och Lindewald (2003) framhåller att då många saker händer 
under en dag och det är mycket som man skulle vilja reflektera över med någon annan, är 
papper och penna en lämplig dokumentationsmetod. Finns papper och penna i fickan är det 
enkelt att skriva ner några rader och datum för att vid ett senare tillfälle reflektera med någon 
av sina kollegor. Detta kan, enligt Wehner Godée (2000), ske antingen på ett vanligt papper 
eller på olika former av protokoll. Ett protokoll kan göra det lättare att få en god översikt över 
en situation och veta vad det är som ska fokuseras på. Dokumentationens början, innehåll, 
avslut och andra påverkande faktorer är viktiga att skriva ner då man kan få ut mer av 
dokumentationen genom att skapa sig en god överblick över den situation som dokumenteras. 
Därför menar hon att det kan underlätta för pedagogen att använda sig av olika protokoll då 
det kan göra att hon/han kan fokusera mer på själva situationen än på skrivandet. 
 

Bandspelare 
 
En annan dokumentationsteknik är bandspelaren. Kennedy (1999) och Wehner Godée (2000) 
betonar att bandspelaren kan vara ett användbart verktyg vid dokumentation då den registrerar 
allt det sagda i en situation vilket kan göra den oumbärlig då pedagogen med hjälp av papper 
och penna omöjligt hinner med att skriva ner allt det barnen säger. De inspelade samtalen 
fungerar sedan som ett underlag för både barn och pedagoger att reflektera över. Det är då 
viktigt, enligt Wehner Godée (2000), att bandspelaren fungerar bra så att inte viktig 
information går till spillo. Det krävs dock noga avlyssning för att få med helheten av det 
sagda. Kennedy (1999) betonar särskilt att det är värt besväret med att lyssna av och skriva 
ner då detta hjälper pedagogen att upptäcka saker barnen sagt som inte uppmärksammades 
under situationen. Att höra på sig själv hjälper också pedagogen i sin egen utveckling, den 
visar vilket förhållningssätt som pedagogen är bärare av. Wehner Godée (2000) menar också 
att bandspelaren även är ett medium som barn i viss mån kan använda sig av själva.  
 

Kamera 
 
Wehner Godée (2000) menar att kamerans utveckling har påverkat pedagogernas sätt att 
dokumentera och de allra flesta förskolorna idag använder sig av digitalkameror.  De kan i 
direkt anslutning till när kortet tagits bearbeta korten på datorn och skriva ut dem. 
Pedagogerna kan på så sätt reflektera över situationen med barnen eller kollegor på samma 
dag om de vill. Korten blir då, enligt Krok och Lindewald (2003), ett stöd för reflektionen. De 
menar att korten även kan dokumentera det som inte får plats i till exempel portfolion, det kan 
vara en lerfigur som barnet gjort eller en konstellation med byggklossar. Med hjälp av 
kameran kan det mesta av det barnen gör dokumenteras under sin tid på förskolan och 
pedagogerna visar därmed att det som barnen gör är viktigt.  
    
Wehner Godée (2000) framhåller att användningen av kameran som dokumentationsverktyg 
för att dokumentera en process, innebär att försöka fånga de olika delarna av processen, från 
idé till färdig produkt, där alla delarna är lika viktiga. Fotografierna kan sålunda skapa ett bra 
underlag som kan hjälpa pedagogen framåt i sitt bearbetande av dokumentationen.  
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Videokamera 
 
Wehner Godée (2000) framhåller att videokameran som medium är överlägset bäst vad gäller 
att pedagogen får en vid syn över en filmad situation. Genom att videofilma en situation kan 
pedagogen få stor kunskap om sig själv genom att iaktta sitt förhållningssätt och handlingar i 
en viss situation. Hon menar att det även kan ge en stor kunskap om barnen och om den 
dokumenterade situationen genom att ord, rörelse och bild fångas samtidigt.  
 

Portfolio  
 
Det finns olika sätt att synliggöra barnens utveckling. Enligt Krok & Lindewald (2003) och 
Taube (1997), är ett av de vanligaste sätten att spara dokumentationer av olika slag i mappar 
eller pärmar och detta kallas för portfolios. Krok & Lindewald (2003) menar att denna 
portfolio kan följa med barnet under hela deras tid på förskolan. Taube (1997) betonar att 
innehållet är det som barnen själva har tillverkat eller det pedagogerna väljer att visa i 
portfolion. Enligt Krok och Lindewald (2003) kan innehållet variera från förskola till 
förskola, det är pedagogerna på den verksamma förskolan eller på den avdelning som barnet 
går som bestämmer innehållet. Det är viktigt att innehållet varierar då detta visar vem barnet 
är och hur den utvecklas. En portfolio är väldigt personlig, den visar den unika person som 
portfolion tillhör. Taube (1997) menar att det även är viktigt att ta med det som barnen gör på 
fritiden för att visa att även deras liv utanför förskolan är värdefullt. Hon anser att när 
pedagogerna arbetar med det barnen gör på fritiden blir det mer meningsfullt att vistas på 
förskolan. Barnens liv, både på förskolan och på fritiden, smälts samman när de arbetar på 
detta sätt. Krok och Lindewald (2003) påpekar att portfolios kan se väldigt olika ut och det 
finns inte ett rätt sätt att arbeta med detta. Det finns lika många sätt som det finns avdelningar 
men en sak som är viktig är att portfolion bör utvecklas så att barnen känner att det är deras 
eget och att hon eller han känner sig stolt över innehållet. 
 
Portfolio är ett redskap som utvecklar pedagogernas förmåga att reflektera över barnens 
inlärning i samband med hur de valt att arbeta. Taube (1997) menar att pedagogerna borde ha 
en egen pärm där de samlar på sig olika dokumentationer som de gjort, detta för att ha 
material till att reflektera över det gamla och hitta nya sätt att arbeta vidare med barnen. 
Portfolion kan vara till stor hjälp när det kommer till utvärdering av verksamheten, den ger ett 
konkret material att utvärdera. Krok & Lindewald (2003) anser att portfolion på ett tydligt sätt 
kan visa hur pedagogerna arbetar och hur detta har utvecklat dem berörda, den visar på vad 
förskolan faktiskt erbjuder barnen. Den visar på det som varit bra och det som behöver 
förbättras och detta kan sedan ligga till grund när pedagogen ska planera hur de kan arbeta 
vidare. 
  
När pedagoger i ett arbetslag ska börja använda portfolio som arbetsmetod, bör de prata ihop 
sig om hur de vill att den ska se ut och vad de vill få ut av arbetet med den. Taube (1997) 
menar att det kan vara viktigt att börja lite försiktigt, detta för att det ska vara lätt att följa upp 
det arbete pedagogerna gör. Enligt Krok och Lindewald (2003) så är det viktigt att inte göra 
det för märkvärdigt då detta kan sluta med att ingenting blir gjort, pedagogerna vill för 
mycket. Taube (1997) påpekar att placeringen också kan ha en viss påverkan över hur mycket 
pedagogerna och barnen arbetar med porfolion, är den lättillgänglig så kommer arbetet med 
den att fortgå. Portfolion bör stå så att barn och pedagoger lätt kan ta ner och titta i den eller 
sätta in nya dokumentationer eller alster.  
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Tidigare forskning 
 
Tidigare studier visar att elevers arbete med dokumentation genom digitala portföljer i stor 
utsträckning sker genom ett nära samarbete mellan elev och pedagog. Hurtig (2007) 
poängterar att pedagogens närvaro och stöd till eleverna har en stor betydelse för elevernas 
meningsskapande i arbetet med digitala portföljer. Lenz Taguchi (2000) visar på pedagogisk 
dokumentation som verktyg vid förändringsarbeten och hur det kan komma att utveckla den 
pedagogiska verksamheten i förskolan. 
 
Lenz Taguchi (2000) har i sin avhandling Emancipation och motstånd: dokumentation och 
kooperativa läroprocesser i förskolan, studerat en Reggio Emilia inspirerad förskola i Sverige 
och hur de i arbetet med pedagogisk dokumentation kan använda detta i ett förändringsarbete. 
I den lyfter hon fram hur dokumentation av den pedagogiska praktiken kan spela en stor roll i 
ett förändringsarbete genom att den synliggör praktiken, vilket i sin tur gör att pedagogerna 
kritiskt kan granska den för att se hur en utveckling kan ske och vart den bör ske. Lenz 
Taguchi förklarar att pedagogiska dokumentationer gör det möjligt för pedagogen att 
återuppleva en situation genom att läsa eller på annat sätt reflektera kring en tidigare situation. 
Utan detta har pedagogen inget underlag till reflektion. Hon menar också att det inte går 
komma ifrån att verksamheten förändras. Därför är det viktigt att vara medveten om att 
förändringsarbeten av olika slag kan komma att ”[…] producera nya former av dominerande 
diskurser och praktiker.” (s. 274). På så sätt behöver inte ett förändringsarbete bidra till en 
bättre verksamhet.  
 
Lenz Taguchi lyfter även fram att det finns olika sätt att ta sig an ett förändringsarbete. Hon 
menar att pedagoger är bärare av föreställningar kring olika aspekter i verksamheten vilket 
också påverkar deras handlande. Pedagogerna måste kontinuerligt lägga praktiken på bordet 
för att synliggöra den, då det annars finns en risk för missförstånd då kollegorna antas tänka 
på ett liknande sätt vilket inte behöver vara korrekt. För att pedagogisk dokumentation ska 
fungera som ett verktyg vid ett förändringsarbete är det därför viktigt att kunna reflektera över 
de egna föreställningar som pedagogen är bärare av. Pedagogen ska dock inte tänka i termer 
av rätt eller fel utan vara medveten om att praktiken går att förändra på många olika sätt och 
därav bör det inte finnas något rätt eller fel sätt att genomföra det på. Hon poängterar att vi 
som pedagoger aldrig får sluta dekonstruera våra praktiker, värdegrunden och andra viktiga 
aspekter som formar förskoleverksamheten. Dokumentationen är ett fantastiskt verktyg som 
synliggör praktiken vilket gör att det framträder en tydlig bild över den tidigare praktiken 
vilket i sin tur kan möjliggöra en utveckling om pedagogerna reflekterar kring den. ”Jag 
skulle slutligen vilja påstå att pedagogiken behöver dekonstruktionen, och därmed ett 
pedagogiskt dokumentationsarbete som en praktik av kontinuerligt ’motstånd’, som exempel 
på att pedagogik är det som görs, och som kan göras om, och göras bättre – förändras – nu!” 
(s. 289) 
 
En annan avhandling som fokuserat på dokumentation är Hurtig (2007) i ”Jag vågar visa vad 
jag kan” - Om meningsskapande med digitala portföljer. Hon har till skillnad mot Lenz 
Taguchi (2000) fokuserat på att beskriva och analysera elever i grundskolans 
meningsskapande genom arbetet med digitala portföljer och visar på hur olika aspekter spelar 
in på hur eleverna kan tillgodogöra sig och utveckla olika förmågor för att ett 
meningsskapande ska kunna ske. Syftet innefattar även att synliggöra vad eleverna erbjuds 
vid meningsskapande genom arbetet med sina portföljer, att se ”vad för mening som 
genereras genom olika uttrycksformer och medier […]” (s. 9) samt att se hur eleverna själva 
använder sig av olika medier i portföljarbetet för att skapa en mening genom det. 
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Hurtig förklarar att syftet med de digitala portföljerna i de skolor som deltagit i 
undersökningen varit att eleven med stöd av den egna portföljen ska utveckla sin förmåga att 
reflektera över sin egen utveckling. Hon förklarar att arbetet med portföljerna kan delas in i 
fyra olika aktiviteter; design, redigering, bedömning och rutinarbete. Eleverna, förklarar 
Hurtig, använder sig av olika medier vid arbetet med de digitala portföljerna, såsom kamera, 
dator och skanner. Arbetet med de fyra aktiviteterna påverkar portföljens resultat, då alla 
krävs under processens gång och tillsammans bildar hela arbetet med portföljen. 
Aktiviteternas innehåll och ordning kan variera mellan eleverna. Aktiviteterna i portföljarbetet 
har dock vissa likheter genom att alla utförs genom olika informationstekniker samt att 
pedagogen är närvarande vid aktiviteterna. Pedagogens medverkan har även en stor påverkan 
på resultatet då Hurtig menar att arbetet med de digitala portföljerna sker genom interaktion 
och samspel mellan pedagog och elev och på så sätt inte är någon individuell aktivitet. 
Pedagogens närvaro varierar då tidsaspekten spelar en stor roll och pedagogen närvarar i mån 
av tid. Att arbeta med digitala portföljer möjliggör utvecklingen av olika förmågor som 
eleverna är bärare av. Detta är till exempel att kunna använda den informationsteknik som 
krävs i arbetet. Eleven utvecklar även sin förmåga att reflektera över sig själv och sitt lärande. 
 
Tillgången till portföljerna spelar också en roll för elevernas meningsskapande. Möjligheten 
att få utveckla de olika förmågor som krävs i arbetet med portföljerna påverkar också eleven. 
Likaså måste de få möjlighet att skapa sig en förståelse till de begrepp som förekommer under 
arbetet samt utveckla sin förmåga att utföra självreflektioner. Genom arbetet med portföljen 
kan eleven utveckla sitt eget språk genom att de möter nya begrepp som används i samband 
med arbetet och på så sätt kan utveckla sin förståelse för dem.  Elevens förståelse för 
begreppen har även en betydelse för arbetet med pedagogen då det är nödvändigt att dessa 
förstår varandra. 
 

Sociokulturellt perspektiv 
 
I vår studie har vi antagit ett sociokulturellt perspektiv och utgått från Vygotskij, genom 
Strandberg (2006), som menar att samspel och sociala interaktioner ligger till grund för all 
utveckling. Vi finner detta perspektiv relevant för vår studie då interaktion mellan människor, 
i likhet med Säljö, (2007) och Dahlberg m.fl (2001), är kunskapsutvecklande och 
pedagogerna interagerar och samtalar med sina kollegor vid reflektion kring dokumentationer. 
Säljö (2000) menar att människor föds in i och utvecklas inom ramen för samspel med andra 
människor. Alltifrån begynnelsen gör vi våra erfarenheter tillsammans med andra. Dessa 
medaktörer hjälper oss, oftast helt ofrivilligt, att förstå hur vår värld fungerar och skall förstås. 
 
Säljö (2000) förklarar att ett av människans mest utmärkande drag är att hon är läraktig. 
Människan lär sig i olika sammanhang i olika konstellationer av människor, både individuellt 
och i grupp. Ur ett sociokulturellt perspektiv kan vi aldrig komma ifrån att vi lär oss, bara att 
lärandet varierar beroende på situation. Säljö förklarar att Vygotskij menar att människan är 
bärare av olika resurser som denne har att tillgå. Dessa är de intellektuella och fysiska redskap 
människan bär med sig, såsom vårt språk, vilket hjälper oss att interagera med och förstå vår 
omvärld. Språket möjliggör även ett utbyte av erfarenheter mellan människor vilket vi alltid 
har gjort. Människans liv utvecklas genom att interagera med andra människor vilket bidrar 
till en förändring hos människan som skapar en växande bank av erfarenheter och kan på så 
sätt behärska redskapen bättre. De redskap människorna använder innehåller tidigare 
generationers erfarenheter vilket gör att nutiden blandas ihop med dåtiden och det är endast 
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genom interaktion som människan får tillgång till dessa redskap. Kommunikationen och 
interaktionen mellan människan är avgörande om människan ska kunna införskaffa sig nya 
erfarenheter. ”Det är genom kommunikation som sociokulturella resurser skapas, men det är 
också genom kommunikation som de förs vidare. Detta är en grundtanke i ett sociokulturellt 
perspektiv” (s. 21-22). Säljö (2007) menar att interaktion genom samtal mellan människor på 
så sätt har en stor betydelse vid kunskapsbildningen.  
 
Social kompetens, menar Strandberg (2006) är ett begrepp som kan tolkas på olika sätt 
beroende på vilken innebörd människan lägger i begreppet. Strandberg förklarar Vygotskijs 
tolkning av begreppet och menar att socialt samspel innebär lärande och utveckling. Det är 
alltså inte enbart en metod för att skapa ett lärande och en utveckling utan själva grunden för 
att en utveckling ska kunna ske. Vygotskij, menar Strandberg, poängterar att alla förmågor 
som ett barn är bärare av grundar sig i sociala relationer och att barnens sociala kompetens är 
stor redan från början. Säljö (2007) förklarar att de kunskaper och erfarenheter en människa är 
bärare av på bästa sätt kommer till användning genom en kombination av interaktion genom 
samtal och handlande. 
 
Vygotskij framhåller, enligt Strandberg (2006), att samspel och sociala interaktioner är en 
grundläggande förutsättning för att barnen ska kunna skapa sig ett språk och på så sätt 
förvärva kunskap. Barnet får tillgång till språket genom samspel med andra, vars funktion till 
en början främst är social och kommunikativ och som senare utvecklas till en individuell och 
intellektuell funktion. Barnens språkliga utveckling genom samspelet med andra möjliggör att 
barnet även kan föra en inre dialog med sig själv. Vygotskij betonar att de yttre aktiviteterna, 
som vi upplever med andra hör samman med vårt inre tänkande. När pedagogerna möjliggör 
ett samspel mellan barnen och vuxna skapas en stark grund för barnens utveckling. Säljö 
(2007) menar dock att det är viktigt att ha i åtanke att barnen inte kopierar nya erfarenheter 
som denne införskaffar sig utan att reflektera över det. Samtidigt begränsas barnets förståelse 
till en viss del genom att barnet tar del av människors erfarenheter vilket kan göra att barnet 
inte får hela bilden då samtalspartnern har utgått från sina erfarenheter och tolkningar. Därför 
kan det vara bra att barnet får tillgång till olika miljöer och olika människor för att vidga sitt 
perspektiv och upptäcka nya sidor av samma sak. 
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Metod 
 
I metoddelen kommer vi att beskriva vilken metod vi valt för att genomföra studien. Vi 
kommer också att beskriva fenomenologi, motivera urval och försökspersoner, diskutera 
etiska överväganden och berätta om genomförandet av studien. Dessutom kommer vi att 
redogöra för hur vi analyserade vårt material. 
 

Fenomenologi 
 
DePoy och N Gitlin (1999) förklarar att fenomenologi utgår från ett individperspektiv. Syftet 
är inte att låta de människor som deltar i forskningen tala för en hel grupp människor, till 
exempel deras yrkeskår, utan för deras individuella uppfattningar och tankar kring olika 
frågeställningar. Kvale (1997) beskriver att fenomenologins intresse ligger i att bringa klarhet 
i vad som framträder och på vilket sätt det gör det. Att anta ett fenomenologiskt perspektiv 
innebär att försöka förstå människans uppfattning och perspektiv på sin värld och synliggöra 
det väsentliga i dennes tankar och upplevelser. Han menar att ”Fenomenologin har relevans 
för strävan att klargöra förståelseformen hos den kvalitativa forskningsintervjun, som ju 
fokuserar den meningen som den intervjuade upplever i sin livsvärld” (s. 54). Lindgren (1994) 
poängterar att medan människan befinner sig i sin livsvärld, försöker forskaren skapa sig en 
förståelse kring den. Då vårt syfte bland annat är att ge en förståelse för hur pedagoger 
upplever dokumentation tycker vi att det fenomenologiska perspektivet är relevant för vår 
studie. Stensmo (2002) menar att då människan lever i samma värld bredvid varandra kan vi 
vara bärare av tankar som kan likna andra medmänniskors vilket också kan få oss att förstå 
andras upplevelser. Bengtsson (2005) poängterar att livsvärlden, vilken vi befinner oss i hela 
vårt liv, är en självklarhet och alltid närvarande. Han menar att livsvärlden är den verklighet 
som människan möter varje dag. Människan och dennes livsvärld är oskiljaktiga och denne 
delar livsvärlden med andra människor vilket gör det möjligt att undersöka andra människors 
livsvärldar. Vi måste dock komma ihåg att trots att vi synliggör livsvärlden och skapar oss 
kunskap om den kan vi aldrig komma ifrån den.  
 
Bengtsson (2005) framhåller att utgå från en livsvärldsansats innebär att den är kvalitativ. 
Fokusen ligger på att studera människans livsvärld vilket betyder att forskaren måste använda 
sig av varierande och sensitiva metoder för att synliggöra denna. I kvalitativ forskning är den 
främsta insamlingsmetoden intervjun då olika former av samtal har en självskriven roll när 
människor kommunicerar med varandra. Intervjun kan på så sätt vara en direktlänk till andra 
människors livsvärldar genom att forskaren och den intervjuade kan samtala kring detta. 
Kvale (1997) menar att intervjun har unika möjligheter att fördjupa och beskriva människans 
livsvärld. 
 
Bengtsson (2005) påpekar att genom att människornas livsvärldar är mångfacetterade och 
olika från människa till människa resulterar detta i att varje tolkning av människans livsvärld, 
bland annat genom vetenskaplig bearbetning bidrar till en ”[…] distansering och idealisering 
av verksamheten” (s. 50). Han reflekterar över huruvida det är viktigt att låta livsvärlden vara 
som den är då forskaren genom att bearbeta livsvärlden idealiserar verkligheten. Han menar 
dock att avstå från detta kan liknas med att ta avstånd från all kunskapsutbildning. Då även 
livsvärlden leds av kunskap (dock underförstådd), och människors erfarenheter och 
handlingar kan vetenskaplig kunskap på så sätt vara upplysande och lära människan. 
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Den kvalitativa forskningsintervjun 
 
I vår studie har vi valt att använda oss av den kvalitativa intervjun som forskningsmetod. Den 
kvalitativa forskningsintervjun definierar Kvale (1997) som ”en unikt känslig och kraftfull 
metod för att fånga erfarenheter och innebörder ur undersökningspersonernas vardagsvärld. 
Genom intervjun kan de förmedla sin situation till andra ur ett eget perspektiv och med egna 
ord” (s. 70), men också ”en intervju vars syfte är att erhålla beskrivningar av den intervjuades 
livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna fenomenens mening” (s. 13). Patel och Davidson 
(2003) och Kvale (1997) menar att målet med den kvalitativa intervjun därmed blir att ta del 
av pedagogens personliga åsikter och att via det vardagliga samtalet lära känna andra 
människor och skapa en förståelse för hur pedagogen uppfattar ett fenomen i dennes livsvärld. 
Kvale (1997) menar även att den kvalitativa intervjun är effektiv om man vill beskriva hur 
den intervjuade upplever och förhåller sig till olika fenomen. Eftersom vi vill ta reda på hur 
pedagoger arbetar, upplever och förhåller sig till dokumentation i förskolans verksamhet blir 
det viktigt att förstå hur de uppfattar fenomenet. Den kvalitativa forskningsintervjun är 
dessutom, enligt Bell (2000), en flexibel metod som ger forskaren möjlighet att få en djupare 
förståelse för pedagogens svar och lättare kunna anpassa frågorna efter varje individ.  
 
Med detta som utgångspunkt anser vi att den kvalitativa forskningsintervjun passar bäst till 
vårt syfte och att intervjun blir, i likhet med Patel och Davidson (2003), Kvale (1997) och 
Andersen och Gamdrup (1994) ett samtal och samspel mellan människor om ett ämne som är 
av gemensamt intresse, i vårt fall pedagogisk dokumentation.  
 

Urval och försökspersoner 
 
I vår studie deltog sex förskollärare från fem olika förskolor i en kommun i Norrbotten. För 
att få en bredare uppfattning om dokumentationens användande valde vi att ha med ett flertal 
förskolor. Två av pedagogerna var från samma förskola men från olika avdelningar. I likhet 
med Kvale (1997) som förespråkar vikten med att skapa en förtroendefull relation till 
pedagogen för att denna ska känna sig trygg att tala fritt, valde vi att genomföra våra 
intervjuer på förskolor där vi haft kontakt med pedagogerna tidigare. Det fanns redan 
uppbyggda relationer till pedagogerna. Vi har båda genomfört vår verksamhetsförlagda 
utbildning och vikarierat på de tillfrågade avdelningarna vilket gjorde att vi kände oss trygga 
med varandra och på så sätt kunde vi genomföra ett mer öppet samtal och vara mer personliga 
mot varandra. Vi önskade inte någon specifik förskollärare till våra intervjuer. Vårt enda krav 
var att pedagogen hade en förskollärarutbildning. Avdelningarna fick själva utse den de ansåg 
var mest lämpad och som hade möjlighet att delta. En annan anledning till valet av förskolor 
var att vi visste att de arbetade med dokumentation. 
 

Etiska överväganden 
 
Patel och Davidson (2003) och Holme och Krohn Solvang (1997) förespråkar vikten av att 
behandla den information som framkommer under intervjun konfidentiellt. Intervjuaren ska 
värna om pedagogernas integritet vilket innebär att det inte går att identifiera individen eller 
på något sätt koppla informationen till pedagogen. Med konfidentiellt menas att intervjuaren 
vet vart informationen kommer ifrån men att dessa uppgifter inte kommer med i 
redovisningen av arbetet. 
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Vi informerade pedagogerna om intervjuns upplägg och innehåll. Vi förklarade att all 
information skulle behandlas konfidentiellt, för att skydda de pedagoger som deltog i studien. 
Därför valde vi att inte närmare ange kommun, förskolor eller pedagogerna vid namn. Det 
framkom även att vi skulle använda oss av ljudupptagning under intervjun. Vi informerade 
detta till de berörda pedagogerna och dem fick därefter ta ställning till om dem ville delta i 
studien.  
 

Genomförande av intervjuerna 
 
Kvale (1997) och Patel och Davidson (2003) betonar vikten av att skapa en förståelse och 
kunskap kring det fenomen som skall undersökas innan den kvalitativa intervjun genomförs. 
Detta är viktigt så att båda parter är väl insatta i det ämne som ska beröras under intervjun. 
Andersen och Gamdrup (1994) menar att upplägget av intervjun påverkas av de kunskaper 
som intervjuaren har i ämnet.  Innan genomförandet av våra intervjuer tog vi del av tidigare 
forskning och skapade oss en begreppsdefinition kring dokumentation för att kunna möta våra 
pedagoger på en professionell nivå. Detta sågs, i likhet med Patel och Davidson (2003) och 
Andersen och Gamdrup (1994), som viktigt och som ett första steg i att förbereda sig 
noggrant inför intervjuerna.  
 
Ett andra steg var att upprätta intervjufrågor (se bilaga 1) utifrån det tänkta syftet. I 
överensstämmelse med Andersen och Gamdrup (1994) granskade vi kritiskt frågorna genom 
att fundera om dem var relevanta mot syftet och hur dem kunde komma att uppfattas av 
pedagogerna. Det inkluderar även vår medvetenhet om hur frågorna är upplagda, det vill säga 
hur de är formulerade och hur de ska ställas.  
 
Ett tredje steg var att kontakta de förskolor vi valde ut på det sätt vi redogjorde för i urval och 
undersökningspersoner. Vi tog sedan kontakt, per telefon, med det totalt sex pedagogerna och 
berättade om vårt arbete och frågade om de var intresserade av att delta i vår studie. Alla sex 
gav ett positivt svar. Under vårt samtal berättade vi att intervjun skulle ske med hjälp av 
ljudupptagning och att vi skulle vara två vid intervjutillfället. Vi betonade att all information 
som framkom under intervjun skulle behandlas konfidentiellt. Samtalet avslutades med en 
önskan om att de gärna fick ta med sig relevant material till intervjun, så som olika 
dokumentationer de genomfört. Detta för att de skulle kunna styrka sina påståenden. 
    
Vi gjorde även noggranna överväganden om hur mycket information som pedagogerna skulle 
få angående upplägget av intervjun. Pedagogerna fick inte ta del av frågorna innan 
intervjutillfället, detta för att vi ville få så spontana svar som möjligt. I likhet med Kvales 
(1997) tankar ansåg vi att de på så sätt inte fick chans att förbereda sig, då tanken var att ta del 
av hur de verkligen arbetar med dokumentation och inte hur det är tänkt. 
 
Patel och Davidson (2003), Andersen och Gamdrup (1994) och Trost (1993) beskriver att en 
intervju kan ha olika grader av standardisering och strukturering. En hög grad av 
standardisering i en intervju innebär att intervjuaren läser upp frågorna i en viss ordning med 
samma tonfall och utan förklaringar. Vid låg grad av standardisering ställs frågorna efter hur 
det passar bäst i de enskilda fallen, det vill säga att frågorna tas upp i den ordning som faller 
sig naturlig och intervjuaren anpassar sig efter pedagogens språkval och följdfrågor kan 
uppkomma. Detta ger också intervjuaren möjlighet till att genomföra intervjun efter 
pedagogens behov. En strukturerad intervju har fasta svarsalternativ och en ostrukturerad 
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intervju öppna svarsmöjligheter. I den här studien har de intervjuer vi genomfört varit öppna, 
ostrukturerade, vilket har gett pedagogerna möjlighet att svara efter egna erfarenheter. Vi har 
varit lyhörda för pedagogernas behov och gensvar på frågorna. Vår uppgift har inte enbart 
varit att ta tillvara på pedagogens verbala svar utan vi har också försökt läsa mellan raderna 
och ge feedback till pedagogen för att skapa en djupare förståelse för vilka åsikter denne har 
uttryckt, detta förespråkar Kvale (1997). Vi har även arbetat mot att förstå pedagogens åsikter 
och vad som kan ha påverkat dessa. För att nå denna förståelse har våra öppna frågor som 
manar till spontana och ärliga svar varit av stor betydelse. För att möjliggöra detta ansåg vi 
det var av stor betydelse att intervjuerna var ostrukturerade, öppna och bemötande för 
pedagogens åsikter och tankar utan att försöka styra dessa. Intervjuerna har därmed haft en låg 
grad av standardisering då vi har haft bestämda frågor men som tagits upp i den följd som 
fallit sig naturligt och följdfrågor har ställts då vi velat ha mer information kring ett område.  
 
Vi valde att genomföra våra intervjuer på den förskola där pedagogerna var verksamma. Detta 
för att göra det så enkelt som möjligt för pedagogerna, då vi genomförde intervjuerna under 
deras arbetstid. Vi ansåg att detta även ökade möjligheten att pedagogerna kände sig trygga 
genom att de befann sig på sin egen arbetsplats. Vi lät pedagogerna välja det rum där 
intervjun skulle genomföras då de visste vad som var lämpligast. På förskolorna hade de även 
tillgång till det material som vi önskat att få ta del av. Kvale (1997) menar att miljön måste 
vara tillåtande och att intervjuaren intar en lyssnande roll vilket kan göra att pedagogen vill 
och vågar öppna sig för att delge intervjuaren sina tankar. Vi försökte skapa en trygg och 
lyssnande atmosfär genom att pedagogerna fick tid att fritt berätta utifrån egna tankar och 
upplevelser utan att vi försökte styra dem. Vid ankomsten på de förskolor där intervjuerna 
ägde rum redogjorde vi viktig information för våra pedagoger innan intervjuerna 
genomfördes. Vi talade om upplägget av själva intervjun, att informationen som framkom 
skulle behandlas konfidentiellt och hur vår studie senare skulle presenteras. De fick även 
tillgång till intervjufrågorna vid intervjun för att de skulle få en överblick om vad som skulle 
beröras. Vi var noga med att förklara att vi inte var ute efter de ”rätta” svaren utan deras 
personliga åsikter. Vi besvarade även eventuella frågor.  
    
Vi valde båda två att närvara under intervjuerna då Trost (1993) poängterar att det kan 
underlätta att två personer närvarar under intervjutillfället då de kan stödja varandra och på så 
sätt få bättre kvalitet på intervjun. Det gav också möjlighet att ställa följdfrågor som den andre 
möjligtvis inte tänkt på att ställa. Det var också till fördel efter intervjuerna då vi jämförde 
våra upplevelser av intervjuerna, men också vid sammanställningen och analysen av 
materialet. Vi valde att använda oss av en bandspelare för att spela in allt som sades under 
intervjun. Liksom Svenning (2003) och Kvale (1997) menar vi att intervjuaren lätt kan gå 
miste om nödvändig information om denne enbart väljer att föra anteckningar under intervjun. 
Eftersom allt registrerades i bandspelare fick vi, som intervjuare, också lättare att koncentrera 
oss på pedagogerna och kunde ge dem vår fulla uppmärksamhet. I samklang med Wallén 
(1996) förberedde vi oss inför analysen genom att skriva ut intervjuerna ordagrant direkt efter 
intervjutillfället då vi fortfarande hade viktiga detaljer färska i minnet. 
 

Analys och bearbetning 
 
När forskaren samlat ihop data, i vårt fall genom kvalitativa intervjuer som spelats in med 
hjälp av ljudupptagning, menar Kvale (1997) att datan måste bearbetas och tolkas. För att 
kunna göra detta transkriberade vi våra intervjuer, vilket Kvale förklarar innebär att skriva ner 
intervjuerna ordagrant och på så sätt omvandla informationen till en annan form. Genom att 
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transkribera intervjuerna bildar detta ett bra underlag för en närmare analys. Trots att det inte 
finns någon direkt ram för hur forskaren ska gå tillväga för att transkribera en intervju till en 
text påverkas utformningen av den genom vilket syfte forskaren har med sin undersökning. Vi 
har valt att återge våra intervjuer ordagrant, då vi finner detta sätt lämpligast och då vi är ute 
efter pedagogernas egna tankar och åsikter. Efter att vi transkriberat våra intervjuer studerade 
vi materialet genom att läsa igenom varje intervju. Därefter kunde vi se mönster och likheter 
och skillnader kring pedagogernas olika svar på våra frågor.  
 
Enligt Kvale (1997), Patel och Davidson (2003) och Backman (1998) är de vanligaste 
formerna av att bearbeta datan genom att kategorisera intervjusvaren. Vi har valt att 
kategorisera våra intervjuer genom att föra ihop relevant data med varandra. Svenning (2003) 
poängterar att analysera innebär att hitta mönster i den insamlade datan. Vissa pedagoger gav 
mycket utförliga svar vilket gjorde att denne lätt kom in på andra frågor än den som ställts. Vi 
beslutade därför att plocka ut relevanta delar ur pedagogernas svar som i vissa fall berörde 
andra frågor än den som besvarats. När vi sammanställde vårt resultat använde vi enbart det 
material från pedagogerna som var relevant mot vårt syfte och våra frågeställningar, detta är 
något som Backman (1998) betonar är viktigt. För att styrka vårt resultat har vi satt in 
passande citat vilket även Patel och Davidson (2003) förespråkar.  
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Resultat 
 
I detta avsnitt kommer vi redogöra resultatet av våra kvalitativa intervjuer. Studiens syfte har 
varit att ge en förståelse hur pedagoger arbetar, upplever och förhåller sig till dokumentation i 
förskolans verksamhet. Därför har vi kategoriserat datan i lämpliga delar och sorterat in dessa 
under rubriker vilket vi anser gör det lättare att hantera den information som framkommit 
samt tydliggör resultatet då många av våra frågor går ihop med varandra.  
 

Begreppsdefinition 
 
Hälften av pedagogerna poängterade att pedagogisk dokumentation är att synliggöra barnen, 
det vill säga att synliggöra vad barnen kan. En av pedagogerna lyfte även fram att det är minst 
lika viktigt vid en dokumentation att synliggöra sin roll som pedagog.  
 

Dokumentation är att synliggöra barnet och min roll som pedagog!  
 
En pedagog ansåg även att dokumentationer inte ska genomföras slumpmässigt utan med ett 
syfte och ett mål. Två andra pedagoger uppmärksammade även skillnaden mellan 
dokumentation och pedagogisk dokumentation. De menade att när de fotar och skriver text till 
så räknas det inte som pedagogisk dokumentation utan det är när pedagogen använder det 
tillsammans med barnen eller tillsammans med sina kollegor som den blir det.  
 

Sen kan man ju diskutera när dokumentation blir pedagogisk. När du har skrivit ner 
på papper eller tagit fotografier eller vad du har gjort så blir den inte pedagogisk av 
det. Du måste ju använda materialet för att den ska bli det. 

 

Genomförande av dokumentation       
 
Studien visar att alla pedagoger genomförde dokumentationer på den avdelningen där de var 
verksamma. En av pedagogerna lyfte särskilt fram att eftersom dokumentation är en naturlig 
del av verksamheten är det också naturligt att alla pedagoger dokumenterar. För att de skulle 
hinna med att dokumentera alla barnen på avdelningen så krävdes det att alla hjälptes åt.  
 
De pedagoger som deltog i studien representerade totalt sex avdelningar. På samtliga 
avdelningar genomförde alla pedagoger dokumentationer men sammanställningen av dem såg 
annorlunda ut på en av dem. På denna sammanställde endast en pedagog dokumentationerna 
med stöd från sina kollegor, detta på grund av att kollegorna saknade nödvändig kunskap om 
sammanställning via dator. De såg inte detta som något problem utan pedagogerna hjälptes åt 
under hela processen. Det fanns en som ansåg att genomförandet av sammanställningen inte 
gick att överlämna till någon annan för att det då kan försvinna viktig information under 
arbetets gång.  
 

Om jag ska lämna över det till någon annan så vet ju inte den hur vi tänkt när vi 
gjorde allt det här. 
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Det fanns variation i anledningen till varför de började med att dokumentera. Fem pedagoger 
menade att de själva valt att arbeta med dokumentation medan en berättade att de år 2007 
blivit ålagda av rektorn att börja dokumentera. Det var hälften som började med 
dokumentation efter att de varit på en föreläsning om dokumentation, pedagogisk 
dokumentation och skillnaden mellan dessa.  
 

Det var två stycken som gick den här kursen, och det var – 02, dem gick med […]. 
Jag jobbade inte här då. Men jag tror att det var det som startade upp det hela. Dom 
kände att det här vill vi jobba med. 
 

Samtliga pedagoger inspirerades till att börja arbeta med dokumentation och såg det som ett 
användbart och utvecklande verktyg. En pedagog menade att dem började med detta arbetssätt 
när de kom i kontakt med människor som delade deras värderingar och synsätt.  
 

Vi kom i kontakt med människor som arbetade på ett sätt som stämde överens med 
våra värderingar och vårt synsätt. De pratade om pedagogisk dokumentation och vi 
undrade vad det var. Vi försökte sätta oss in i hur de gjorde och hur de tänkte och 
sedan började vi leta i böcker.  

 
Ett viktigt motiv till varför de dokumenterar är för att visa på barnens lärande och för att 
pedagogerna ska kunna ta del av barnens utveckling. De menade även att dokumentationen 
kan synliggöra deras arbete med barnen och hur de kan arbeta vidare. En pedagog nämnde att 
dokumentation även kan hjälpa pedagogen att minnas olika situationer. Hon menar att 
pedagogen alltid bör ha med sig papper och penna då det är lätt att glömma viktiga händelser.  
 

Vad man alltid borde ha med sig är papper och penna i fickan för att komma ihåg. 
 
Studien visar också att alla pedagoger även dokumenterade för sin egen utvecklings skull, 
något som gör att både barn och pedagoger har utbyte av den. Många ansåg även att 
dokumentationen också var till för föräldrarna, för att synliggöra barnets vistelse på förskolan 
och deras utveckling. En menade att dokumentationen var till för alla avdelningar på 
förskolan, detta för att hon ansåg att pedagogerna genom att delge varandra också lär av 
varandra. 
 

Kamera och anteckningar som vanliga dokumentationstekniker 
 
Ett tydligt mönster mellan våra pedagoger är att alla anser att dokumentation innebär att spara 
information om barnen genom olika tekniker, främst genom fotografering och anteckningar. 
 

Det är lika naturligt som att stoppa ner telefonen i fickan som att stoppa ner 
kameran. Det viktiga är ju att den är med när jag går ut och kan dokumentera där 
om det är något intressant jag hittar. 

 
Det förekom även andra tekniker men inte i samma utsträckning. Diktafon var en annan 
teknik som berördes under denna fråga och det var en som använde den, men vid speciella 
tillfällen. En annan skulle få tillgång till en diktafon och börja använda den i sitt arbete med 
barnen. Filmkamera var det också några som hade använt, det kunde vara vid dokumentation 
av olika framträdanden, men den var inte en naturlig del i deras arbete. Det var kameran och 
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anteckningar var de vanligaste teknikerna vid dokumentationerna och som de flesta använde 
sig av i stort sett dagligen. 
 

Kameran är ju ett bra redskap… det blir tydliga fina bilder… och man kan bifoga 
text till. 

 
Pedagogerna använder sig alltså främst av kamera och anteckningar när de genomför olika 
dokumentationer, men hur de sammanställer kan se olika ut. Antingen kunde pedagogerna 
välja ut de bilder som de ville ha med och bifoga texter som de skrivit eller så kunde de låta 
barnen vara med under processens gång. På en avdelning var barnen delaktiga i 
dokumentationerna genom att de själva fotograferade något som dem ville lyfta fram, till 
exempel olika konstruktioner som de gjort. Hur de sedan arbetade vidare kunde ske på två 
sätt, antingen så skrev pedagogerna utifrån situationen eller så fick barnen vara med och 
skriva det de själva ville att det skulle stå.     
 

Det blir fantastiska bilder, de har ju ett helt annat perspektiv. Det är fascinerande. 
 

Anledningen till att pedagogerna använde kamera som en metod att dokumentera var för att 
alla hade tillgång till minst en kamera på varje avdelning, men också för att de hade blivit 
inspirerade på en föreläsning. En pedagog menade att kameran var ett bra redskap, det går att 
ta många bilder men de behöver bara använda de bilder som säger mest i en specifik situation. 
En annan pedagog menade att alla har sitt sätt att dokumentera men att de tycker det är ett 
roligt arbetssätt och att kameran hjälper henne att fokusera på utvalda saker. Hon anser att en 
bild säger så mycket. 
 

Därför jag har upptäckt att i kameran, det lilla ögat säger mig mer än allt det här. 
Jag fokuserar ihop det till det jag funderar kring. Det är fantastiskt. 

 
Att arbeta med kamera synliggör, enligt en pedagog, för barnen hur det går att arbeta med 
bilder och text. Det visar även att barnens ord är betydelsefulla. En annan pedagog menade att 
det var ett enkelt sätt att arbeta och att bilder synliggör olika händelser och barnets utveckling 
för barnet själv. Hon menade att barnen har lättare att förstå bilder än text. Orsaken till varför 
en avdelning arbetade med bild och text var för att de ansåg att det var något som gick att 
följa upp, de kunde gå tillbaka och se på hur de gjort och hur de kan arbeta vidare.  
 

Det är väldigt bra att gå tillbaka, att stanna upp och tänka efter. För att annars är 
det så lätt att man planerar aktiviteter av grejer och man forcerar framåt men man 
har ingen eftertanke.  

 

Vem bestämmer innehållet?  
 
På hälften av avdelningarna var barnen delaktiga genom att de fick vara med och besluta om 
vad dokumentationerna skulle innehålla, både vad gäller bild och text. Barnen kunde vara 
med och själva skriva texten till de bilder de valt ut.  
 

Barnen dokumenterar mycket själv det de gör och så vill de sätta in det i sina 
pärmar. 
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Att spara barnens alster gjorde alla avdelningar men även detta kunde ske på olika sätt. Enligt 
två pedagoger kunde barnen vara med och bestämma vad som skulle lyftas fram medan det på 
de andra avdelningarna oftast var pedagogerna som valde ut det som de ville lyfta i 
dokumentationen. Alla arbetslag berättade att de brukade samla på sig olika dokumentationer 
under veckans gång och sen sammanställa dessa under deras planeringstid. 
 

Dokumentationens innehåll 
 
Vad pedagogerna dokumenterade i deras verksamheter varierade, men de hade även mycket 
gemensamt. Alla pedagoger dokumenterade olika teman som de genomförde i verksamheten 
och det enskilda barnets utveckling.  
 

Vi dokumenterar vårt aktuella arbete med barnen, olika teman. 
 

Vi arbetar med olika teman då och då, när vi känner att vi vill fokusera på något 
speciellt. 

 
Alla dokumenterade spontana händelser som kan uppkomma under en dag. Ett arbetslag 
fattade vid vissa tillfällen gemensamma beslut under avdelningsplaneringen om vad som 
skulle ligga i fokus vid en dokumentation, alla i arbetslaget skulle sedan fokusera på samma 
sak men på deras egna ansvarsbarn. Det var en pedagog som förklarade att hela huset 
gemensamt hade beslutat vad som skulle dokumenteras, de hade kommit överens om att 
dokumentera barnen i utvalda situationer, det kunde vara vid maten och påklädningen under 
deras vistelse på förskolan. En annan pedagog menade att dem i deras arbetslag kunde välja 
att dokumentera när de upptäckte att ett barn hade svårigheter av något slag. Detta gjorde de 
för att kunna hjälpa barnet, hjälpa de att komma över de hinder som det stod inför. Det var ett 
arbetslag som hade filmat de själva för att se på deras förhållningssätt och på hur de fördelade 
tiden mellan barnen. Hon menade att pedagoger inte alltid gör som de tänker. En avdelning 
genomförde olika intervjuer med barnen och sparade detta för att se på deras utveckling. 
Inskolning var en annan sak som hälften av pedagogerna brukade dokumentera.  
 
En pedagog berättade att de ofta hade med en extra personal under en aktivitet som fick sitta 
på sidan om och genomföra en observation på barnen och pedagogen. På det sättet, menade 
hon, att den andre kunde se med andra ögon när hon inte deltog i aktiviteten.  
 

Men samtidigt så ger det ganska mycket också för att när man samtidigt ska leda en 
aktivitet och så ska man dokumentera i efterhand då får man aldrig ner mycket 
information som den som sitter som, ja som tredje person och iakttar. 

 
Skulle pedagogen själv dokumentera efter aktiviteten så skulle viktig information vara 
förlorad. Denna avdelning genomförde också olika fortlöpande dokumentationer som de 
sparade i en gemensam observationspärm, där de kunde beskriva barnets utveckling, vad de 
sagt och gjort. De antecknade även föräldrarnas kommentarer och det som de berättade om 
barnet.  
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Tidens betydelse 
 
Alla pedagoger dokumenterar fortlöpande i verksamheten efter de tillfällen som ges, beroende 
på barngruppen och arbetsbelastningen. En pedagog menade att pedagogerna måste begränsa 
sig efter den tid som finns tillgänglig då pedagogen även har andra uppdrag utöver att 
dokumentera. När pedagogerna sammanställer dokumentationerna använder alla sin 
planeringstid, men tiden varierar mellan avdelningarna. Detta, menar alla pedagoger, är den 
enda tid de har för att sammanställa dokumentationerna om de inte har lite barn och på så sätt 
kan gå undan. De kan reflektera över en dokumentation tillsammans med kollegor på 
avdelningsplaneringar eller annan tid avsatt för arbetslaget. 
 
När frågan ställdes, om pedagogerna anser att de får tillräckligt med tid till dokumentation, 
menade fem av sex pedagoger att de inte hade det. Den sjätte pedagogen poängterade att 
hennes avdelning hade mest tid till dokumentation på förskolan, eftersom de arbetade med 
barn i behov av särskilt stöd. Tre av pedagogerna menade även att de ville ha mera tid till 
dokumentation då de tyckte att de kunde vidareutveckla den på många sätt. En av dessa ville 
dessutom ha mer tid för att hon ansåg att dokumentation är en viktig del i deras arbete, genom 
att det för deras arbete framåt. Det handlar om att prioritera den tid som pedagogerna har, det 
är upp till pedagogerna att välja hur mycket tid som kan läggas på dokumentation. 
 

Ja alltså, man kan inte dokumentera allt. Och det är väl det där som är svårt, att veta 
vad är det vi ska dokumentera då. För att det går ju inte att fota allt och skriva om 
allt. För då skulle ju inte tiden räcka utan vi måste ju begränsa det […] 

 
Tidsbristen menade hälften av pedagogerna, orsakade att dokumentationerna inte alltid kunde 
utvecklas till pedagogiska dokumentationer trots att detta var målet. 
 

Att synliggöra dokumentationen 
 
Det fanns många likheter i hur pedagogerna synliggjorde sina dokumentationer. Samtliga 
pedagoger började med att sätta upp dokumentationerna på väggen för att synliggöra det för 
barnen och deras föräldrar. Några avdelningar hade speciella väggar där dokumentationerna 
fick hänga uppe medan vissa hängde upp dokumentationerna i de rum som barnen vistades i 
under själva dokumentationstillfället. Det var en pedagog som menade att det var viktigt att 
byta ut dokumentationerna, detta för att barnen skulle fortsätta att vara nyfikna på det som 
hängde uppe.  
 

Dokumentationerna sitter uppe på väggarna och från början tittar barnen, men det 
gäller ju att byta. Men det tycker jag är ganska bra att ha, inspirationsbilder.  

 
Hon menade även att de dokumentationer som händes upp på väggarna kunde vara inspiration 
för de andra barnen när de vistades i det rummet. Varför de valde att sätta upp 
dokumentationerna på väggen på en avdelning var för att barnen skulle kunna ta del av dem, 
det var viktigt att de hängde i barnens höjd så de på ett smidigt sätt skulle kunna komma åt 
dem. Barnen kunde sedan prata om situationen och reflektera över det som ägt rum. De 
dokumentationer som hade mera text valde pedagogerna på denna avdelning att hänga högre 
upp så att föräldrarna skulle kunna läsa och ta del av dem.   
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Efter att dokumentationerna har hängt uppe i verksamheten så valde alla pedagoger att sätta in 
dem i barnens egna pärmar. Dessa fanns sedan tillgängliga för barnen så att de kunde gå och 
titta när de ville. Enligt alla pedagoger så synliggör pärmarna barnens utveckling och det är 
det som är syftet med dem menade en av dem. En annan menade att barnen inte fick titta i 
pärmarna själva men de fick göra det tillsammans med en pedagog. Enligt en pedagog hamnar 
inte alla dokumentationer i barnens pärmar. Det kan vara så att vissa teman som arbetslaget 
genomfört med hela barngruppen synliggjordes genom ett gemensamt häfte.  
 
Det var två pedagoger som även hade synliggjort deras dokumentationer genom utställningar 
eller vernissage för föräldrarna. Under dessa tillställningar ställde pedagogerna och barnen ut 
olika sorters dokumentationer, det kunde vara dokumentationer som var gjorda av fotografier 
och texter men även olika alster som barnen tillverkat. En av pedagogerna hade tillgång till en 
teamboardtavla som satt uppe i ett av rummen på avdelningen. På denna kunde det visas ett 
bildspel på vad barnen gjort under en vecka på avdelningen. Den fanns till dels för barnen 
men även för föräldrarna. 
 
Det fanns två avdelningar som båda hade en gemensam dokumentationspärm i arbetslaget där 
de sparade observationer de gjort på barnen eller kommentarer från barnen eller de vuxna. 
Denna pärm var dock bara till för pedagogerna som arbetade på den avdelningen och 
innehållet användes sedan när de skulle skriva utvecklingssamtalen. 
  

Dokumentationens betydelse 
 
När dokumentationerna är färdiga och hamnat antingen på väggen eller i barnens pärmar, 
menade alla pedagoger att de pratar om dem antingen tillsammans med barnen eller 
tillsammans med de andra kollegorna. De tittar på bilderna och läser texterna och reflekterar 
tillsammans med barnen över situationen som ägt rum. De nya tankarna som kommer upp 
under dessa diskussioner behandlas olika. Två pedagoger menade att de nya tankarna som 
kommer upp inte dokumenteras eller sparas. En annan pedagog menade att det är ett bra 
tillfälle att upptäcka nya tankar hos barnen. Tillsammans med kollegorna kunde pedagogerna 
se tillbaka på de dokumentationer som de gjort och se hur de arbetat och vad verksamheten 
har erbjudit barnen. Dokumentationerna hjälper de att utveckla dem själva och verksamheten.  
 

Sen så är det ett bra sätt att resonera kring och se på sin egen utveckling. 
 
Fyra pedagoger förklarade att de även visade upp de gjorda dokumentationerna för 
föräldrarna. En av dessa menade att de i kontakt med föräldrarna kan få en bild av hur barnet 
beter sig utanför förskolan. 
 
Det råder delade meningar om vad dokumentationerna ger pedagogerna själva. Vissa såg till 
den egna utvecklingen och vissa till barnens, några ansåg att dokumentationen synliggör både 
barnet och pedagogen. Hälften av pedagogerna ansåg sig få en större uppfattning om barnets 
utveckling, den kunde visa på barnets lärande och hur de tänker.  
 

Man får liksom svart på vitt vad man jobbar med. Det kan vara en kick i jobbet. Men 
även att man alltid blir öppen för det nya. Det för ju som arbetet framåt hela tiden.  
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Dokumentationer hjälper även pedagogerna att bli mer lyhörda för barnen. Den hjälper till att 
synliggöra pedagogens förhållningssätt. När pedagoger reflekterar över dokumentationerna 
kan de bli mer medvetna om sitt agerande gentemot barnen och deras behov.  En pedagog 
menade att de kan ha stort utbyte av att reflektera tillsammans med kollegor då de kan se olika 
saker. Två pedagoger menade att pedagogerna kan utvärdera sitt arbete genom 
dokumentationen, att den synliggör om de nått sitt mål och genomfört sitt arbete som de 
skulle, den ger dem möjlighet att stanna upp, se tillbaka och tänka efter. Dokumentationen 
kan även, enligt en annan pedagog, visa var pedagogen står i sin egen utveckling. 
Dokumentationsarbetet har tillfört glädje i arbetet och upplevs meningsfullt menade två 
pedagoger. 
 

Just när vi började så kanske jag var lite less men det här fick mig att blomma upp 
igen. Man behöver stimulans även när man är gammal. 
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Diskussion 
 
Syftet med vår studie var att ge en förståelse för hur pedagoger arbetar, upplever och förhåller 
sig till dokumentation i förskolans verksamhet. Vi kommer i detta avsnitt att beskriva studiens 
reliabilitet och validitet, vi kommer även att dela upp vår diskussionsdel i två delar, 
metoddiskussion och resultatdiskussion. Sist berör vi ämnet fortsatt forskning.  
 

Metoddiskussion 
 
Paulsson (1999) beskriver att reliabiliteten har att göra med graden av tillförlitlighet i 
mätningsproceduren. Under genomförandet av intervjuerna använde vi oss av ljudupptagning 
i form av bandspelare. Vi anser att det var ett bra val för att dels undvika missuppfattningar 
och öka reliabiliteten i vår studie, dels för att vi då också kunde fokusera helt på pedagogen. 
Bandspelare kan även ge en sannare tolkning av intervjun då den fångar allt det som sagts. Vi 
ser också en nackdel med ljudupptagning då en av pedagogerna uttryckte att det kändes 
jobbigt med den. Kvale (1997) menar att detta hjälpmedel kan skapa nervositet hos den 
intervjuade som på så sätt kan hämmas i sitt uttalande. Vi upplever dock att ljudupptagning 
varit ett bra alternativ men att videofilmning hade gett oss ännu mer information då vi även 
kunnat se pedagogernas kroppsspråk.  
 
Ett annat val som vi gjort under arbetets gång var att vi båda var med under intervjutillfällena. 
Detta har varit till stor hjälp när vi transkriberat intervjuerna och sammanställt resultatet. Vi 
anser att vi under intervjuerna kunde komplettera varandra med frågor till pedagogerna och 
har på så sätt haft ett stort utbyte med detta val. Kvale (1997) poängterar att ”olika uttolkare 
hittar olika innebörder i samma intervju” (s. 190). 
 
Vi upplever även att kvalitativa intervjuer som undersökningsmetod gett oss en god inblick i 
pedagogernas livsvärld och hur de upplever och tolkar begreppet dokumentation. Kvale 
förespråkar även vikten med att ha en förtroendefull relation till den som intervjuas. Därför 
valde vi förskolor som vi var förtrogna med och kände till de pedagoger som arbetade där. I 
och med detta så anser vi att det fanns en möjlighet att pedagogerna kände trygghet under 
intervjutillfället och därmed kunde uttrycka sig mer öppet.  
 
Paulsson (1999) och Svenning (2003) beskriver validiteten i en undersökning som ett 
mätinstruments förmåga att mäta det som avser att mätas. Data som samlas in måste vara av 
relevans för arbetets ändamål. Intervjufrågorna har fungerat väl och vi anser att vi kunnat 
svara upp mot vårt syfte. I efterhand ser vi att två frågor liknade varandra i så pass hög grad 
att vi kunnat utesluta en av dem. Vid frågan om pedagogerna anser att de får tillräckligt med 
tid kan vi senare se att frågan kunnat tolkas på olika sätt, tillräckligt med tid för att 
dokumentera och tid till sammanställningen och reflektion av dokumentationerna. Detta kan 
bero på att vi tolkar frågor olika. Andersen och Gamdrup (1994) menar att det är viktigt att 
reflektera över hur frågorna kan komma att uppfattas av den intervjuade innan själva intervjun 
genomförs. Därför granskade vi frågorna innan intervjuerna kritiskt mot vårt syfte. 
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Resultatdiskussion 
 
I vår studie ville vi ge en förståelse för hur pedagoger upplever och förhåller sig till 
dokumentation i förskolans verksamhet.  
 
Studien visar att pedagogerna lyfter fram vikten av att människan lär av varandra genom 
interaktion. I likhet med Strandberg (2006) utvecklas och förvärvas på så sätt pedagogernas 
kunskap i samspel med andra och därmed kan reflektionen kring en dokumentation bidra till 
en utveckling hos barn och pedagoger. Pedagogernas och barnens interagerande med andra 
vidgar på så sätt, i enlighet med Säljö (2000), deras kunnande och erfarenheter och leder till 
att hjälpa pedagogerna och barnen att bättre behärska de redskap de är bärare av. Enligt Säljö 
skapar pedagogerna därigenom lärdomar genom interaktioner, det är bara situationerna och 
innehållet i dem som förändras. 
 
I likhet med Åberg och Lenz Taguchi (2005), upplevde pedagogerna det som meningsfullt att 
reflektera tillsammans då de kan se olika saker i samma dokumentation och på så sätt utbyta 
åsikter och kunskaper med varandra. De menade även att de genom att reflektera kring olika 
dokumentationer skapade sig en större medvetenhet om sitt eget förhållningssätt, barnens 
utveckling och de pågående processerna i verksamheten. Arbetet med dokumentation gjorde 
dem mer lyhörda för barnen och deras behov. Huruvida dokumentationen utvecklades till en 
pedagogisk dokumentation är svårt att uttala sig om, men pedagogerna upplevde att de ofta 
samtalade tillsammans med sina kollegor, barnen och i vissa fall även föräldrar om 
dokumentationer de gjort och kunde även reflektera individuellt kring dessa. Några pedagoger 
visade på en medvetenhet kring förhållandet mellan begreppen dokumentation och 
pedagogisk dokumentation. De framhöll i likhet med Lenz Taguchi (2000) att dokumentation 
kan utvecklas till en pedagogisk dokumentation om pedagogerna arbetar vidare med den 
genom att reflektera kring den. I överlag ansåg samtliga pedagoger att dokumentationen 
bidrar till att utveckla dem i sin yrkesroll och därigenom också själva verksamheten. Enligt 
Lenz Taguchi (2000) och Dahlberg m.fl. (2001) hjälper därmed dokumentationen 
pedagogerna att synliggöra praktiken och blir på så sätt meningsfullt för pedagogen genom att 
dokumentationen bildar ett fast material att reflektera kring. Detta kan sedan underlätta för 
pedagogen att återuppleva situationer som varit. Pedagogerna ansåg det särskilt meningsfullt 
då dokumentationen möjliggör att en situation kan återupplevas upprepade gånger, men också 
att barn och vuxna efter en tid glömmer viktiga detaljer ur en situation. Ur ett sådant 
perspektiv är dokumentationen ett bra verktyg för att minnas tidigare händelser.  Pedagogen 
kan på så sätt bearbeta sina erfarenheter genom reflektion samtidigt som denne är med och 
konstruerar verksamheten här och nu.  
 
I likhet med Dahlberg m.fl. (2001) menar Säljö (2007) att vi får bäst utbyte av våra olika 
kunskaper och erfarenheter genom att interagera med omgivningen och även genom handling. 
Detta blev synligt hos pedagogerna genom att de lade praktiken, dokumentationen, på bordet 
för närmare granskning och för att bearbeta de situationer som berörts i dokumentationen. Det 
ledde till, i överensstämmelse med Lenz Taguchi (2000) och Dahlberg m.fl. (2001), att de då 
kunde se hur de kunde förändra och utveckla sitt arbete, vad som fungerat bra och kunnat 
förbättras. 
 
Studien visar också att alla pedagoger synliggör dokumentationen på olika sätt, detta för att 
göra barnen och föräldrar delaktiga. Det var särskilt portfolio som pedagogerna använde sig 
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av, något Krok & Lindewald (2003) förespråkar. Detta för att, som pedagogerna upplevde det, 
portfolion synliggör barnens utveckling och vad förskolan erbjuder barnen. På så sätt blir 
föräldrarna också delaktiga genom att de får ta del av sina barns portfolios.  
 
Ett annat resultat i studien var att alla pedagoger upplevde att tidsaspekten har en stor 
påverkan på arbetet med dokumentation. Tiden de hade avsatt för att bearbeta och 
sammanställa dokumentationen kändes inte tillräcklig. Pedagogerna och deras kollegor 
dokumenterar i den dagliga verksamheten men i olika utsträckning beroende på 
arbetsbelastning och uppdrag. Dokumentationens utsträckning tycktes påverkas av hur 
pedagogen prioriterar. Dahlberg m.fl. (2001) förklarar att pedagogerna måste organisera 
verksamheten och sitt arbete för att skapa möjligheter att kunna dokumentera och reflektera. 
De menar att det sällan handlar om dålig resurstillgång utan påverkas av de prioriteringar som 
pedagogen gör. I likhet med Dahlberg m.fl. poängterade pedagogerna att det inte går att 
dokumentera allt, en viss prioritering måste ske och pedagogen måste välja ut vad denne 
tycker är lämpligt att dokumentera. Arbetet med dokumentation pågår ständigt då detta är och 
bör vara en naturlig del av verksamheten. Pedagogerna menade att dokumentationer inte ska 
genomföras slumpmässigt utan ska genomföras med ett syfte och ett mål. I likhet med 
Dahlberg m.fl. måste arbetet med dokumentationen integreras i verksamheten för att 
pedagogen ska kunna reflektera kring den egna praktiken vilket gör att den inte får avstanna 
eller läggas åt sidan. 
 
Åberg och Lenz Taguchi (2005) betonar dokumentationens positiva påverkan på pedagoger, 
barn och verksamhet. Detta avspeglades hos pedagogerna då studien visar att de upplevde att 
deras arbete blivit roligare sedan de börjat dokumentera och att arbetet kändes mer 
meningsfullt. De ansåg, i likhet med Lenz Taguchi (2003), att dokumentationen synliggör 
dem själva för dem själva.  
 

Fortsatt forskning 
 
Det finns många intressanta vägar att följa upp. På grund av arbetets omfattning har vi valt att 
fokusera på sex förskollärare. Det hade varit intressant att vidga undersökningsantalet och 
genomföra undersökningen i flera olika kommuner med flera pedagoger för att se eventuella 
skillnader och likheter mellan pedagogerna och kommunerna. Likaså hade det varit intressant 
att se hur föräldrar uppfattar dokumentationerna i förskolan och om deras uppfattningar 
stämmer överens med pedagogernas.  



29 
 

Referenslista 
 
Andersen, V & Gamdrup, P. (1994). Forskningsmetoder Andersen, H (Red.), Vetenskapsteori 

och metodlära – En introduktion (pp. 68-95). Lund: Studentlitteratur. 
 
Backman, J. (1998). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. 
 
Bell, J. (2000). Introduktion till forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur. 
 
Bengtsson, J. (2005). En livsvärldsansats för pedagogisk forskning. Bengtsson, J. (red). Med 

livsvärlden som grund. (pp. 9-58). Lund: Studentlitteratur. 
 
Bengtsson, J. (2007). Vad är reflektion? Om reflektion i läraryrket och lärarutbildning. 

Brusling, C & Strömqvist, G. (red). Reflektion och praktik i läraryrket. (pp. 81-95) Lund: 
Studentlitteratur.  

 
Dahlberg, G & Moss, P & Pence, A. (2003) Från kvalitet till meningsskapande. Stockholm: 

HLS förlag. 
 
DePoy, E & N Gitlin, L. (1999). Forskning – En introduktion. Lund: Studentlitteratur. 
 
Holme, I M & Krohn Solvang, B. (1997). Forskningsmetodik – Om kvalitativa och 

kvantitativa metoder. Lund: Studentlitteratur. 
 
Hurtig, M. (2007). ”Jag vågar visa att jag kan” – om meningsskapande med digitala 

portföljer. Luleå: Luleå tekniska universitet. 
 
Kennedy, B. (1999). Glasfåglar i molnen. Stockholm: Univers förlag. 
 
Krok, G & Lindewald, M. (2003). Portfolio förskolan – att komma igång. Stockholm: Gothia 

AB. 
 
Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 
 
Lindgren, G. (1994). Fenomenologi i praktiken. Starrin, B & Svensson, P-G. (red). Kvalitativ 

metod och vetenskapsteori. (pp. 91-110). Lund: Studentlitteratur. 
 
Lindgren, A & Sparrman, A. (2003) Om att bli dokumenterad – Etiska aspekter på förskolans 

arbete med dokumentation. Pedagogisk forskning i Sverige. Nr. 1-2. Linköping: 
Linköpings universitet. 

 
Lenz Taguchi, H. (2000). Emancipation och motstånd: dokumentation och kooperativa 

läroprocesser i förskolan. Stockholm: HLS förlag. 
 
Lenz Taguchi, H. (2003). Varför pedagogisk dokumentation? Stockholm: HLS förlag. 
 
Patel, R & Davidson, B. (2003). Forskningsmetodikens grunder.  Lund: Studentlitteratur. 
 
Paulsson, U. (1999). Uppsatser och rapporter. Lund: Studentlitteratur.  



30 
 

 
Skolverket. (1998). Läroplanför förskolan Lpfö 98. Stockholm: Fritzes. 
 
Skolverket. (2004). Förskola i brytningstid, rapport 239. Stockholm: Fritzes.  
 
Stensmo, C. (2002). Vetenskapsteori och metod för lärare – En introduktion. Uppsala: 

Läromedel och utbildning. 
 
Strandberg, L. (2006). Vygotskij: bland plugghästar och fusklappar. Finland: Nordstedts 

akademiska förlag. 
 
Svenning, C. (2003). Metodboken. Eslöv: Lorentz förlag.   
 
Säljö, R. (2000). Lärande i praktiken: Ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Prisma. 
 
Säljö, R. (2007) Samtal som kunskapsform. Brusling, C & Strömqvist, G. (red). Reflektion 

och praktik i läraryrket. (pp. 127-146) Lund: Studentlitteratur. 
 
Taube, K. (1997). Portfoliometoden: Undervisningsstrategi och utvärderingsinstrument. 

Stockholm: Gothia AB. 
 
Trost, J. (1993). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. 
 
Wallén, G. (1996). Vetenskapsteori och forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur. 
 
Wehner – Godée, C. (2000) Att fånga lärandet: Pedagogisk dokumentation med hjälp av olika 

medier. Stockholm: Liber AB. 
 
Wehner Godée, C. (2005) Att bedöma små barns kunnande. Lindström, L & Lindberg, V. 

(red.), Pedagogisk bedömning – Om att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap. (pp. 
93-110). Stockholm: HLS förlag. 

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

pedagogiskt arbete. Stockholm: Liber Ab. 



31 
 

Bilagor 
Bilaga 1 

 
Intervjufrågor 
 

1. Hur skulle du förklara begreppet dokumentation? 
2. Dokumenterar ni på er avdelning? 
3. Varför har ni valt att dokumentera? 
 
4. Vad är det ni dokumenterar? 
5. Hur dokumenterar ni? 
6. Varför har ni valt just dessa metoder?  
7. Hur ofta dokumenterar ni? 
8. Hur synliggör ni dokumentationen? 
9. På vilket sätt förvarar ni dokumentationen? 
10. Hur arbetar ni vidare efter själva dokumentationen?  
11. Hur mycket tid lägger ni ner på dokumentation på er avdelning?  
12. Anser ni att ni får tillräckligt med tid till detta? 
13. För vem är det ni dokumenterar? 

 
14. Vilka på er avdelning genomför dokumentationer? 
15. Vad anser ni att dokumentationen ger er pedagoger?  
16. På vilket sätt anser ni att dokumentationen har påverkat ert sätt att arbeta? 

 
 
 




