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Abstract 
 
Syftet med denna studie var att undersöka hur pedagoger vid en särskola använder sig av 
pedagogisk dokumentation för att åskådliggöra lärande och utveckling hos elever samt 
problematisera hur pedagogerna ser på pedagogisk dokumentation som medel för elevernas 
delaktighet i läroprocesserna. Vilken syn har pedagogerna på begreppet lärande? Vad är 
dokumentationens primära syfte? Vilken betydelse har den pedagogiska dokumentationen för 
elevernas delaktighet? För att besvara våra frågeställningar har vi intervjuat två verksamma 
specialpedagoger på en särskola. Denna studie utfördes kvalitativt med intervjuer utifrån en 
halvstrukturerad intervjuguide. Vår empiriska studie har visat att pedagogerna anser att 
dokumentationen har stor betydelse för elevens delaktighet och metakognition. Pedagogerna 
upplever dock en del svårigheter med att få alla elever med funktionshinder att bli delaktiga 
och få förståelse för sitt lärande genom pedagogisk dokumentation. 
 

Sökord: pedagogisk dokumentation, särskola, lärande, utveckling, delaktighet 



Förord 
 
Vi vill tacka de pedagoger som medverkat i vår studie samt den rektor som hjälpt oss på 
vägen, utan er hjälp hade vi inte kunnat genomföra arbetet. Ett stort tack till våra handledare 
Solange Perdahl och Åsa Gardelli för alla råd, tips och stöttning under arbetets gång. Vi vill 
tacka våra familjer för ert tålamod och all er uppmuntran under hela vår utbildning, ett 
speciellt tack till våra barn, Gustav, Emil och Sandra, vars målmedvetenhet uppmuntrat oss att 
vara effektiva och slutföra denna studie. Avslutningsvis vill vi tacka varandra för de 
berikande resonemangen och de trivsamma fikastunderna vi haft tillsammans under arbetets 
utformning. Vi har haft ett gott samarbete och en lärorik tid tillsammans. 
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Inledning 
 
Under vår studietid har dokumentationens fördelar varit ett återkommande inslag för att 
främja elevers lärande inom skolans alla nivåer. Det har gett oss ett ökat intresse för 
pedagogisk dokumentation som verktyg. Då det framkommit att en kommun ville att någon 
skulle undersöka den pedagogiska dokumentationens betydelse för elevers lärande och 
utveckling, valde vi detta ämne. Vi har båda läst en specialisering inom specialpedagogik och 
tilltalades av att studien skulle genomföras inom den obligatoriska särskolan.  
 
För många är pedagogisk dokumentation fotografier och teckningar som är uppsatta på en 
vägg (Wehner-Godée, 2000). Pedagogisk dokumentation har blivit något av ett modebegrepp, 
vars djupare reflektion kring dess syften och innebörder ofta saknas. Wehner-Godée (2000) 
menar att pedagogisk dokumentation är mer än en metod och anser att det är först när vi 
kommer bort från metoden i sig och förhåller oss istället till frågor om och reflektion kring 
synen på barn, kunskap och lärande som pedagogisk dokumentation har en betydelsefull 
potential. Arbetet med pedagogisk dokumentation kräver ett reflekterande arbetssätt för att 
kunna föra den pedagogiska processen framåt.  
 
Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94 (2006), menar att skolans uppgift är att 
låta varje enskild elev finna sin unika egenart och att undervisningen skall anpassas till varje 
elevs förutsättningar. Lenz Taguchi (2000b) anser att den osynliga-inre-pedagogiska miljön; 
pedagogernas syn på eleven, lärandet och kunskaperna samt läroprocesserna, synliggörs 
genom det pedagogiska dokumentationsarbetet. Skolverket (2001) visar i en studie, Kvalitet i 
särskola – en fråga om värderingar, att en gemensam vision beträffande undervisningen är 
avgörande för kvaliteten i undervisningen. Vid valet av pedagogiska metoder och innehåll är 
de pedagogiska frågorna vad, hur, vem och varför väsentliga att för hur undervisningen 
utformas för särskolans elever. Utan dessa styrs undervisningen av mer kortsiktiga lösningar 
och kan riskera i att leda till lågt ställda krav och brist på utmaningar för eleven eller att fokus 
läggs på det eleverna inte kan istället för det som är möjligt att utveckla.  
 
Vår tanke med denna studie blir således att skapa förståelse för hur pedagogerna vid en 
särskola i en utvald kommun arbetar med pedagogisk dokumentation för att främja elevernas 
lärande utifrån deras behov och förutsättningar i enlighet med styrdokumenten. Vi kommer 
främst att undersöka på vilket sätt de genom pedagogisk dokumentation kan synliggöra 
läroprocessen. Är dokumentationen ett redskap för pedagogen att bedöma elevens 
kunskapsnivå eller är den ett levande dokument där pedagog och elev tillsammans kan se 
progressionen och utvecklingsmöjligheterna? Vi anser att detta arbetssätt, rätt använt, gynnar 
den enskildes utveckling, både idag och imorgon. 
 
 

Syfte  
 
Vårt syfte är att skapa förståelse för hur pedagoger åskådliggör lärande och utveckling hos 
elever i särskolan genom pedagogisk dokumentation, samt problematisera hur pedagogerna 
ser på pedagogisk dokumentation som medel för elevernas delaktighet i läroprocesserna. 
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Frågeställning 
 
Våra centrala frågeställningar är: 
 

• Vilken syn har pedagogerna på begreppet lärande?  
• Vad är den pedagogiska dokumentationens primära syfte?  
• Vilken betydelse har den pedagogiska dokumentationen för elevernas delaktighet i 

läroprocessen? 
 
 

Bakgrund 
 
I vår bakgrund kommer vi att inleda med en kort presentation av den aktuella skolan där vi 
utfört vår studie. Vi kommer att ta upp särskolans utformning, vad gällande styrdokument och 
teorier säger om lärande och utveckling, vad pedagogisk dokumentation är och vad den kan 
göra för elevens lärande och utveckling. Vi kommer även att skriva om bedömningens 
effekter och den individuella utvecklingsplanen. 
 
 

Beskrivning av den aktuella skolan 
 
Den undersökta skolan är en särskola med tretton barn från åldern 6-14 år, vilka är uppdelade 
i fyra grupper. De samarbetar med en 7-9 särskola samt en förskola och det skapas således en 
röd tråd genom skolans alla stadier för eleverna. Skolan bedriver dessutom fritidsverksamhet 
så eleverna kan vistas hela dagar på skolan. Arbetssättet de tillämpar är individanpassat och 
eleverna delas in i små grupper där en specialpedagog har ansvaret för sin elevgrupp och 
lägger upp den pedagogiska planeringen. Pedagogerna har ett nära samarbete med varandra 
vilket ger en kontinuitet i arbetet med eleverna. De ser kontinuiteten som nödvändigt i denna 
verksamhet för att kunna genomföra en så god pedagogisk praktik som möjligt.  
 
 

Särskolan en egen skolform inom obligatoriska skolväsendet  
 
Särskolan är en egen skolform inom det obligatoriska skolväsendet och regleras genom 
bestämmelser i skollagen. Målgruppen för särskolan är barn och ungdomar som inte bedöms 
kunna nå upp till grundskolans kunskapsmål därför att de har en utvecklingsstörning (SFS 
1985:1100 6 kap. § 3). För att skrivas in som elev i särskolan ska även vårdnadshavaren 
lämna sitt medgivande, vilket regleras i lagen om föräldrainflytande (SFS 1995:1249). Den 
obligatoriska särskolan omfattar två parallella former, grundsärskola och träningsskola och är 
båda nioåriga, med möjlighet till ett frivilligt tionde skolår. Det finns ingen fastslagen gräns 
för vilka elever som finns i respektive skolform men generellt bedöms de elever som går i 
grundsärskolan ha förmåga att lära sig läsa, skriva och räkna och i princip läsa samma ämnen 
som grundskolan elever, men omfattningen och svårighetsgraden anpassas efter elevernas 
förmåga. I träningsskolan har eleverna en begåvningsnedsättning, ofta i kombination med 
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ytterligare funktionshinder, vilket gör att de inte kan tillgodogöra sig undervisningen i 
grundsärskolan (Skolverket, 2006/07). 
 
Särskolan har gemensam läroplan, Lpo 94, med grundskolan men egna kursplaner som 
beskriver målen för undervisningen i respektive ämne. I grundsärskolan omfattar kursplanerna 
tolv ämnen som, i huvudsak, är detsamma som i kursplanerna för grundskolan. Kursplanen i 
träningsskolan innehåller fem undervisningsområden, istället för enskilda ämnen, som ska ge 
förutsättningar för en god utveckling (Skolverket, 2006/07). 
 
Det finns inga nationella betygskriterier och automatiska betyg i grundsärskolan eftersom 
innehållet i kursplanerna - mängden kunskapsstoff - ska anpassas efter elevens individuella 
förmåga, men eleven: 
 

 … skall efter avslutad skolgång få intyg om den utbildning eleverna gått igenom. Om en elevs 
vårdnadshavare begär det, skall intyget kompletteras med ett allmänt studieomdöme. Studieomdömet 
skall avse elevens möjlighet att bedriva studier. (SFS 1995:206 7 kap. 2 §).  

 
Enligt särskoleförordningen (ibid. 7 kap. 3 §) kan betyg sättas om eleven i grundsärskolan 
eller dess vårdnadshavare begär det. För elever i träningsskolan sätts inte betyg men 
utvärdering ska göras kontinuerligt med utgångspunkt i de uppställda målen utifrån elevens 
förutsättningar (Skolverket, 2006/07). 
 
I Lpo 94 (Skolverket, 2006), anges den värdegrund skolans verksamhet ska vila på samt mål 
och riktlinjer för skolverksamheten. Alla elever oavsett skolform, omfattas av skolans 
värdegrund och uppdrag. I Lpo 94 finns mål och riktlinjer för den obligatoriska skolan, både 
gemensamma mål för skolformerna och särskilda mål för respektive skolform. Skillnaderna 
mellan de olika skolformerna finner vi i kunskapsmålen. Mål att uppnå i särskolan, som 
uttrycker vad eleverna minst ska ha uppnått när de lämnar särskolan, skiljer sig på väsentliga 
punkter från mål att uppnå i grundskolan. En avgörande skillnad som framhävs i mål att 
uppnå i särskolan uttrycker vad eleverna, efter sina individuella förutsättningar, ska ha 
uppnått, vilket inte görs i målformuleringarna för grundskolan. Anpassningen till varje elevs 
individuella förutsättningar lämnar ett stort utrymme för lärare att tillsammans med eleven 
tolka, och formulera de konkreta undervisningsmålen (Skolverket, 2006/07). Val av arbetssätt 
och undervisningens direkta innehåll utformas med målen som utgångspunkt. Med elevens 
förutsättningar och behov i fokus ska en individuell utvecklingsplan utformas utifrån det som 
är möjligt att utmana och utveckla hos eleven (ibid.).  
 
Särskolans mål att uppnå inleds med målet att eleverna, när de lämnat grundsärskolan, ska ha 
ökat medvetenheten om sina egna förutsättningar, en typ av målformulering som inte 
förekommer i målen för grundskolan. Szőnyi (2005) uppmärksammar skillnader i 
formuleringarna, speciellt i ordvalet, av uppnåendemålen för elever i särskolan och i 
grundskolan. Målen för grundskolans elever är fler och innehåller mer kunskaps- och 
färdighetskrav, medan målen för särskolans elever är mer knutna till elevernas individuella 
egenskaper och förutsättningar. Szőnyi pekar på två mål att uppnå i särskolan som inte har 
någon motsvarighet i grundskolan, där eleven har ökat medvetenhet om sina egna 
förutsättningar samt har ökat sin förmåga att kompensera verkningarna av 
utvecklingsstörningen i det dagliga livet (Lpo 94, 2006:11; Szőnyi 2005:45). Szőnyi (2005) 
menar att olikheterna i språkbruket kan förstås som ett uttryck för olika synsätt i 
målformuleringarna där det ena handlar om ett kunskapsinriktat synsätt medan det andra är 
mer omsorgsinriktat med fokus på individens brister.  
 



 4

 

Styrdokument i relation till dokumentation och elevers delaktighet 
 
I Lpo 94, ges riktlinjer för alla som arbetar i skolan, vilka säger att alla: skall samverka för att 
göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande (Skolverket, 2006:12). Vidare påtalar 
läroplanen att för en god miljö för utveckling och lärande ska skolan sträva efter att skapa de 
bästa samlade betingelserna för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling 
Undervisningen ska anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov och främja elevens 
fortsatta lärande och utveckling (Skolverket, 2006). Tydlighet om mål, innehåll och 
arbetsformer är en förutsättning för elevers och vårdnadshavares rätt till inflytande och 
påverkan.  
 
Skollagen är tolkad ner i skolans gällande läroplan och där kan följande läsas om 
dokumentation:  
 

Läraren skall […] utifrån kursplanernas krav allsidigt utvärdera varje elevs kunskapsutveckling, 
muntligt och skriftligt redovisa det för eleven och hemmen samt informera rektorn. (Skolverket 
2006:16). 

 
Läroplanernas utformning har lett till att skolan och dess aktörer på det lokala planet har ett 
stort ansvar för hur utbildningen utformas samt hur uppsatta mål ska nås. Detta ansvar ska se 
till helheten i den enskilda elevens lärande och praktiseras i samarbete med elever och 
föräldrar. Vi kan i läroplanen tydligt urskilja betydelsen av elevens eget deltagande i 
läroprocesserna: 
 

Läraren skall […] utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för 
sitt arbete i skolan. (Skolverket, 2006:13).  

 
 

Tidigare forskning 
 
I Skolverkets (2001) rapport kring kvalitén i särskolan, kan man läsa om hur regeringen gett 
Skolverket i uppdrag att analysera särskolans verksamhet för att se hur skolformen svarar an 
mot elevernas behov och förutsättningar. I resultatet framkom att det finns tendenser att 
särskolans elever behandlas som ett kollektiv, med ungefär samma behov hos var och en, trots 
att elevgrupperna i särskolan blivit än mer heterogena.   
 
Blom (2003) visar i en intervjustudie om lärares arbete med särskoleelever att det finns en stor 
variation på vad lärarna anser det vara viktigt att eleverna lär sig eller uppnår i skolan då de 
formulerar de mål som är huvudsakliga för eleverna. Målsättningarna är antingen 
framåtblickande och beskriver elevens status i en tänkt framtid med tydligt formulerade mål 
att bibringa eleverna traditionella skolkunskaper (läsa, räkna, skriva) inför framtiden, eller så 
beskriver de elevens status ”här och nu” med målsättningen att eleverna ska fås att må bra just 
nu, under sin skoltid. Målsättningen med särskoleundervisningen blir således att eleverna ska 
få kunskap i skolans basämnen, utveckla ett bra självförtroende, bli socialt fostrade, samt 
känna lust och motivation för skolarbetet.  
 
För att åstadkomma målsättningarna med undervisningen har Blom (2003) tittat på det 
dagliga arbetet och hur den aktuella pedagogiken – särskolepedagogiken – ser ut i praktiken.  
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Studien visar på fyra komponenter som utgör särskolepedagogikens kännetecken; 
förberedelse, tid, individualisering samt konkreta och flexibla metoder. Blom menar att 
skillnaden gentemot undervisning av grundskolelever framstår som en skillnad av grad, 
snarare än av art, då särskolepedagogiken innehåller ett större mått av uppgivna komponenter. 
Den främsta – eller mest påtagliga – yttre förutsättningen för hur undervisningen kan komma 
att bedrivas uppges av flera lärare vara de elever som (för tillfället) finns i 
undervisningsgruppen, eller närmare bestämt de aktuella elevernas svårigheter, behov, 
egenskaper och/eller karaktärsdrag. Skolverket (2002) menar att balansen mellan 
kunskapsutmaning och trygghet är svår och i särskolan finns på vissa håll tendenser att väga 
över mot trygghet på bekostnad av kunskapsutmaning. En sätt att förstå denna tendens är att 
de lärare som undervisar elever i särskoleklass i relativt hög utsträckning har 
förskollärarutbildning som pedagogisk grundutbildning och erfarenheter av barn med 
utvecklingsstörning från vård och behandling. 
 
 

Kategoriskt eller relationellt 
 
I en forsknings- och kunskapsöversikt över det specialpedagogiska området (Emanuelsson, 
Persson & Rosenqvist, 2001) pekar författarna på två synsätt på hur man förstår och förklarar 
elevers skolsvårigheter; relationellt och kategoriskt. Synsätten har sin grund i föreställningar 
om uppkomst och orsak till elevernas svårigheter i skolan (Persson, 2001).  
 
Det relationella synsättet ser uppkomsten av elevens svårigheter främst som konsekvenser av 
och brister i skolans sätt att möta den naturliga variationen och elevers olika förutsättningar. 
Det relationella synsättet fokuserar på hur verksamheten och dess omgivning ser ut och 
därmed på hur undervisningen bör utformas för att möta alla elevers förutsättningar 
(Emanuelsson et al., 2001; Persson, 2001).  
 
Det kategoriska synsättet ser elevernas svårigheter som en konsekvens av egenskaper hos 
eleven och … det är eleven med sin karakteristiska som är problemet genom att betraktas som 
avvikande från vad som anses normalt (Emanuelsson, 2004:111). Traditionellt har dessa 
svårigheter benämnts och bestämts med hjälp av diagnoser på individers avvikelser från vad 
som betraktas som normen enligt en medicinsk-psykologisk modell.  
 
Synen på elevens svårigheter kan förenklat beskrivas, med utgångspunkt i ett relationellt 
perspektiv som elever i svårigheter, och med utgångspunkt i ett kategoriskt perspektiv som 
elever med svårigheter (Emanuelsson et al., 2001). Simplifierat kan det kategoriska 
perspektivet syfta till segregerande lösningar för individen medan en inkluderande 
undervisning är målsättning för det relationella perspektivet (Szőnyi, 2005). Dessa två synsätt 
är radikalt olika men behöver inte utesluta varandra enligt Persson (2001). Persson menar att 
synsätten förstås ska som mentala konstruktioner avsedda att påvisa skillnader dem emellan 
och att synsätten inte är objektiva företeelser utan ett verktyg för att bättre förstå verkligheten.  
 
 

Teorier kring kunskap och lärande  
 
Föreställningar om hur utveckling och lärande sker, samt hur kunskap bildas styr de 
tolkningar och bedömningar som pedagogerna gör i skolan. Val av teoretisk utgångspunkt har 
betydelse för hur vi ser på elevernas kunskapsutveckling. I den pedagogiska debatten kan man 
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utskilja tre olika teoretiska synsätt på hur lärande kan se ut: behavioristiskt-, kognitivistiskt- 
och sociokulturellt perspektiv (Dysthe, 2003). 
  
Ett behavioristiskt perspektiv innebär bl.a. en instrumentell människosyn, där individen ses 
som ett tomt ark (tabula rasa) som ska fyllas. Kunskapen är objektiv och något som ligger 
utanför själva individen. Man ser därför inte på förförståelse som något väsentligt. 
Kunskapsinhämtningen sker via stimulus (påverkan) och respons (reaktion) där 
ackumulationen äger rum i små delar som bygger på varandra och kvantifieras. Det är först på 
senare stadier som reflektion och förtrogenhet av de inhämtade kunskaperna blir aktuella. 
Perspektivet betonar en yttre iakttagbar förändring av beteende hos individen där resultatet är 
mätbart (Dysthe, 2003).   
 
Det kognitiva perspektivet ser lärandet som inre processer. Kunskapsteoretikern Piaget 
fokuserade på lärandets kognitiva dimensioner. Piaget såg till den enskilde individens 
förmåga att skapa begrepp och kunskap för att själv konstruera sin förförståelse av omvärlden 
(Illeris, 2001). Kunskapssynen är rationalistisk och bygger på individens förförståelse och 
egen progression från det enkla till mer komplexa mentala modeller. Att reflektera över sitt 
eget lärande och tänkande s.k. metakognition är ett centralt begrepp och Piaget framhåller 
vikten av det som sker inom individen, som en egen mental process. Individen ses som en 
meningsskapande varelse som vill och kan. Inom perspektivet har man uteslutit 
grupprocesserna. Interaktionen med andra är något som ligger runt om eleven och har ingen 
direkt påverkan. Den individcentrerade synen och uteslutandet av lärandets sociala kontext 
medför en något begränsad arbetsprocess (Dysthe, 2003).  
 
Inom det sociokulturella perspektivet ser man inte till lärandet i individen eller kunskapen 
som något yttre och objektivt utan lärandet finner man i det som sker inom grupper, mellan 
individer. Social interaktion är utgångspunkten för lärande och utveckling hos den enskilde 
individen (Dysthe, 2003). Kunskap är subjektiv och beroende av en situationsbunden kontext. 
Detta medför att kunskap aldrig existerar i ett vakuum, utan finns i något som har innebörd 
och mening för individen. Psykologen och pedagogen Lev Vygotskij ansåg att språket mellan 
individer intar en central position. Det är via språket som individer utvecklar tanken och 
därmed ett lärande. Som en röd tråd genom socio-kulturell-historisk praxis löper en outtalad 
utvecklingstanke: det finns alltid ett nästa steg (Strandberg, 2006:133). Vygotskij fann det 
intressant att registrera en befintlig förmåga, men han ansåg det ”nästa steget”: utvecklingen, 
vara än intressantare (Strandberg, 2006; Dysthe, 2003). Vygotskij (1978) pekade på 
proximala utvecklingszoner, där potentialen för utvecklingen ligger mellan vad eleven kan 
klara på egen hand och vad eleven klarar med vägledning eller i samarbete med någon annan. 
 

The zone of proximal development, is the distance between the actual development level as 
determined by independent problem solving and the level of potential development as determined 
through problem solving under adult guidance or in collaboration with more capable peers 
(Vygotskij, 1978:86) 

 
Vygotskij menade att de inre processerna – det som finns inuti huvudet – har föregåtts av yttre 
aktivitet tillsammans med andra. Det är i människans yttre aktiviteter som hon skapar ett 
råmaterial för inre processer. Utan detta råmaterial sker inget inuti huvudet. Utveckling är en 
unik mänsklig dimension som gör oss till subjekt i rummets tre dimensioner (kultur, samhälle 
och värld) och i tiden.  Utveckling är alltid möjlig och bör därför vara ledstjärnan i det 
pedagogiska arbetet. Vygotskij menade att intelligens inte finns hjärnan utan i gränssnittet 
människa – kultur och han var skeptisk till att barn med utvecklingsstörning endast fick enkla 
och konkreta se – och – göra metoder till följd av övertygelsen om att de inte var bra på 
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abstrakt tänkande. Vygotskij ansåg att alla människor har begränsningar men det är i kampen 
mot dessa som vi växer (Strandberg, 2006). 
 
 

Historisk bakgrund till pedagogisk dokumentation 
 
Dokumentation som arbetsredskap kan vi spåra långt tillbaka till 1900-talets början (Lenz 
Taguchi, 2000a). Enligt Bonniers svenska ordbok betyder dokumentera att bevisa, bekräfta 
och styrka med hjälp av dokument. Dokumentera är bevisning med dokument(Malmström, 
2006).  
 
Under de senaste århundradena har de utmärkande dragen i samhällsutvecklingen varit att 
vetenskapen har varit riktmärket för vår förståelse av världen. Det vetenskapliga perspektivet 
har gett en föreställning om att det finns rationella förklaringar och en objektiv verklighet 
(Skolverket, 1997). Det har i detta sammanhang skett en radikal samhällsförändring i synen 
på världen, människan och kunskap under de senaste århundradena, från modernism och 
upplysningstid till den postmodernistiska synen som idag råder. Upplysningen och 
modernismen hade sin framväxt på 1700-talet och dess typiska drag har varit att se världen 
som vetbar och välordnad och individen som självständig och placerad i en central position. 
Kunskapen ansågs vara en objektiv sanning som byggde på empiriskt vetenskapliga metoder. 
Det modernistiska perspektivet kännetecknades av att det ansågs finnas en ”verklig” värld att 
upptäcka och en inneboende på förhand bestämd mänsklig natur som existerade oberoende av 
sammanhang (kontext) och relationer. Dagens postmodernistiska syn å sin sida präglas av att 
det inte finns någon absolut kunskap utan världen och vår kunskap är socialt konstruerade. 
Enligt postmodernismen finns det inte en enda verklighet utan istället många perspektivistiska 
verkligheter. Vi har således övergått till en syn där mångfald, komplexitet och flera olika 
perspektiv ställs i förgrunden, där vi alla är beroende av det sammanhang vi befinner oss i och 
där individen har blivit till ett subjekt som kan förstås och tolkas på många olika sätt. 
Postmodernismen ser inte vetenskapen som den enda kunskapskällan. Den problematiserar 
istället kring vetenskapen och dess anspråk på sanningsmonopol genom att försöka förstå 
världens komplexitet och livets mångfald (Dahlberg, Moss & Pence, 2001). 
 
 

Varför pedagogisk dokumentation 
 
I skolan är betydelsen av dokumentation som ett sätt att bevisa, bekräfta och styrka en viktig 
förutsättning för att åskådliggöra barnets/elevens utveckling. Att använda pedagogisk 
dokumentation som arbetsverktyg i skolan ska således bidra till att eleven, läraren och 
föräldrarna förstår elevens utveckling. En bra dokumentation ska också vara ett stöd för 
elevens lärande. Lenz Taguchi (2000b) skriver att dokumentationsarbetet kan ge fortlöpande 
information om var eleven befinner sig just nu, men också vem pedagogen är i arbetet med 
eleven. Genom att dokumentera fås information om vad eleven kan, hur eleven tänker och hur 
eleven lär sig. Dokumentationen ska utgöra ett underlag för tankar och reflektioner kring det 
som hände så att ta nästa steg kan tas. Genom att använda pedagogisk dokumentation görs det 
osynliga synligt och lärandet stimuleras och skapar nyfikenhet. Pedagogisk dokumentation är 
ett kollektivt arbetsverktyg som bygger på ett gemensamt reflektionsarbete, barn, pedagoger, 
familjen och skolan emellan. Atelieristan Vea Vecchi (Wehner-Godée, 2000) har lång 
erfarenhet av att dokumentera och säger att i varje produkt hålls en process fången. 
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Dokumentationen handlar om att synliggöra den processen, inte resultatet. Denna process ser 
olika ut från elev till elev. 
 
Dahlberg et al. (2001) menar att pedagogisk dokumentation är ett sätt för pedagoger att förstå 
hur de konstruerar och framställer sig själva samt de elever de arbetar med. Att tillämpa 
pedagogisk dokumentation är ett aktivt sätt att bekämpa och motstå utövandet av det 
kunskap/makt- samband som försöker få människan att bestämma vad som är sant eller falskt, 
rätt eller fel, vad vi som människor kan eller inte kan tänka och göra. Dokumentationen kan 
utgöra det verktyg med vars hjälp pedagoger kan öka sin självreflektion i den pedagogiska 
praktiken. Reflektionen kan i sin tur bidra till att vidga vår sociala horisont och skapa en 
annan relation till liv, arbete och kreativitet. Att dokumentera hjälper till att skapa en 
reflekterande och kommunikativ pedagogik där pedagoger tillsammans kan skapa utrymme 
för en levande och kritisk diskussion om pedagogisk praktik och de förutsättningar den 
behöver. Pedagogisk dokumentation kan vara ett medel för att konstruera en etisk relation till 
sig själv, till andra och till världen. Det handlar om att försöka se och förstå vad som pågår i 
det pedagogiska arbetet och vad barnet har kapacitet för utan en på förhand bestämd ram av 
förväntningar och normer. Pedagogisk dokumentation är vidare en visualiseringsprocess, men 
det dokumenterade motsvarar inte en sann verklighet. Det är en social konstruktion där 
pedagoger, genom det de väljer ut som värdefullt att dokumentera, också är deltagande med - 
konstruktörer. Vid dokumentation konstrueras en relation mellan pedagogen och det barn/de 
barn vilkas tänkande, tal och handlingar dokumenteras. I den meningen kan dokumentation 
som metod inte på något sätt existera skild från pedagogens egen delaktighet i processen. På 
samma sätt är det dokumenterade också selektiv, partisk och kontextuell. Det som 
dokumenteras representerar ett val, ett val bland många andra, ett val som pedagogerna själva 
deltar i. Det som inte väljs är också ett val. De beskrivningar som görs och de kategorier som 
tillämpas är, precis som de tolkningar som användes för att förstå vad som pågår, 
genomsyrade av tysta konventioner, klassificeringar och kategorier. Kort sagt: pedagogen 
med - konstruerar och med - producerar dokumentationen som aktiva subjekt och deltagare. 
Det finns aldrig någonsin en sann berättelse. (ibid.). 
 
Det är viktigt att eleven är delaktig i dokumentationen, vilket Lisa Björklund Boistrup (2005) 
skriver om. Om eleven är delaktig i sin läroprocess får eleven klart för sig vad denne kan och 
vilka utvecklingsmöjligheter denne har. Har eleven insikt i processen kring sitt eget lärande 
förbättras elevens prestationer. En elev som deltar i dokumentationsprocessen stimulerar sin 
egen medvetenhet om hur denne lär.  
 
Dokumentation har stor betydelse för elever i behov av särskilt stöd. Den synliggör elevens 
kunskaper och det är lättare att se vad som behöver utvecklas. Den leder till att pedagogerna 
ser fler delar i elevens lärande och genom dokumentation har bättre analyser gjorts som 
påverkat stödet till eleven. Dokumentation underlättar resursfördelningen i skolan. För att 
kunna planera måste ett utvecklingsresultat vara synligt och för att kunna ta reda på ett 
resultat måste mål ha formulerats i planeringsskedet. Mål och resultat hör ihop på så sätt att 
det är viktigt att veta och göra tydligt vad man vill (mål) och vad man åstadkommer (resultat). 
Av detta följer att det är väsentligt att reflektionen kring vad som görs och åstadkommer, 
utgår inifrån systemet (Myndigheten för skolutveckling [MSU], 2004a). 
 
Myndigheten för skolutvecklingens (2004a) erfarenhet är att dokumentation i sig är ett viktigt 
redskap i allt utvecklingsarbete och att en dokumentation av elevens utveckling är en 
förutsättning för att kunna följa och stödja elevens lärande- och utvecklingsprocess. Den 
framåtsyftande planeringen och bakåtblickande dokumentationen och elevens utveckling 
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förutsätter och kompletterar varandra. En sådan dokumentation kan också bidra till att 
beskriva elevens utveckling på ett mer mångfacetterat sätt än vad enbart betyg kan.  
 
 

Den individuella utvecklingsplanen 
 
Från och med 1 januari 2006 gäller kravet på individuella utvecklingsplaner (IUP) för alla 
elever i grundskolan, den obligatoriska särskolan, sameskolan och specialskolan. I 
Skolverkets (2005) allmänna råd och kommentarer till Den individuella utvecklingsplanen 
framgår att syftet med den individuella utvecklingsplanen är att den ska vara ett verktyg i 
elevens läroprocess. Utvecklingsplanen ska tas fram av läraren i samverkan med eleven och 
vårdnadshavare och tillsammans ska lärare, elev och vårdnadshavare komma överens om mål 
och insatser, så att eleven utvecklas i riktning mot de mål att sträva mot som är formulerade i 
läro- och kursplan. Den individuella utvecklingsplanen är också ett underlag för lärarens och 
arbetslagets kontinuerliga uppföljning och planering av den dagliga undervisningen. 
Skolverket (2005) betonar att IUP ska vara framåtsyftande där eleven ses som en aktör med 
egen vilja och kapacitet att lära. Elevens motivation och lust att gå vidare i sitt lärande ska 
uppmuntras och stärkas. Planen utgår från den sammanfattande bedömning av elevens 
kunskaper som gjorts inför utvecklingssamtalet och vad lärare, elev och vårdnadshavare 
kommit fram till vid denna. Den individuella utvecklingsplanen förnyas vid varje 
utvecklingssamtal och är ett praktiskt redskap för att främja och stödja elevens fortsatta 
utveckling och lärande. Den individuella utvecklingsplanen följer eleven och genom detta ger 
den också bra förutsättningar för kontinuitet i elevens lärande vid förändringar i 
skolsituationen. Vidare menar Skolverket (2005) att IUP ska innehålla en planering på lång 
och kort sikt. Det ska vara mål som är realistiska för eleven att uppnå och den ska hjälpa 
eleven att se det meningsfulla i sitt skolarbete. Däremot ska det inte vara på bekostnad av att 
eleven isoleras från samspel och kommunikation med andra elever i sin utveckling och sitt 
lärande: 
 

Det är viktigt att betona att individualisering inte är liktydigt med individuellt/enskilt arbete. 
Utveckling och lärande sker i samspel och kommunikation med andra (Skolverket, 2005:11). 

 
Att skriftligt dokumentera är ett stöd i arbetet med att följa upp elevens lärande och bedöma 
effekterna av de insatser som vidtagits och eventuellt förändra dem eller sätta in nya 
(Skolverket, 2005). Till stöd för arbetet behövs olika redskap som kan synliggöra och stödja 
elevens lärande och utveckling för eleven själv samt för föräldrar och lärare (MSU, 2004a).  
 
Elevens arbete i skolan är mål- och resultatstyrt. Detta system kräver tolkning av målen, 
insatser för att nå målen samt dokumenterad uppföljning gentemot målen. Denna 
arbetsprocess innehåller planering, genomförande och resultat på individnivå och genomsyras 
av läroplanens intentioner om elevens rätt till inflytande och demokratiska arbetsformer.  
 
Redskap som idag är reglerade i förordning är utvecklingssamtal, skriftlig information, 
åtgärdsprogram, betyg samt skriftliga omdömen. Utöver dessa använder många skolor andra 
redskap såsom loggböcker, portfolio, planeringsböcker med mera. Individuella 
utvecklingsplaner blir ytterligare ett redskap. Det är viktigt att dessa redskap tillsammans 
stödjer elevens utvecklingsprocess i arbetet mot målen och synliggör både planering, 
genomförande och resultat. Därför måste redskapen samverka och dess innehåll kontinuerligt 
användas i det dagliga arbetet och i samtalen med eleverna. Myndigheten för skolutveckling 
(2004a) föreslår att utvecklingsplanen ska revideras kontinuerligt. Skälen till detta är att om 
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den individuella utvecklingsplanen ska bli ett redskap och levande dokument i elevens lärande 
och utveckling så måste den användas i arbetet som på går mellan utvecklingssamtalen samt 
revideras kontinuerligt. 
 
För att individuella utvecklingsplaner, tillsammans med övriga redskap, ska utgöra ett stöd i 
det mål- och resultatstyrda arbetet på individnivå krävs att begrepp och redskap definieras och 
begränsas på lokal nivå. Dessutom ska det tydligt framgå hur redskapen ska förhålla sig till 
och komplettera varandra (MSU, 2004b). I 7 kap. 2 § grundskoleförordningen (SFS 
1994:1194) kan man läsa om hur dokumentation ska ske i form av IUP. Här framkommer att i 
en framåtsyftande individuell utvecklingsplan ska läraren skriftligt sammanfatta de insatser 
eleven behöver för att nå de uppsatta målen och för att utvecklas så långt som möjligt inom 
såväl läroplan som kursplanens ramar. För särskolan finns motsvarande bestämmelser finns i 
5 kap. 1 § särskoleförordningen (SFS 1995:206). Överenskommelser mellan lärare, elev och 
vårdnadshavare kan också förekomma i en IUP (Skolverket, 2005). 
 
I Skolverkets allmänna råd återfinns bland annat följande utgångspunkter för IUP: 
 
Elevens lärare bör 
 

• Dokumentera elevens utveckling och lärande 
• Utveckla och använda ett gemensamt sakligt språk i dokumentationen 
• Ha gemensamma rutiner och former för dokumentation av elevernas utveckling och 

lärande (Skolverket, 2005:10). 
 
 

Bedömning 
 
Bedömning är en återkommande och viktig företeelse i våra liv. I skolan görs dagligen 
bedömningar kring elevernas kunskapsutveckling i förhållande till de uppställda målen. Hur 
pedagoger bedömer vad en elev kan och vart en elev är på väg är naturligtvis avgörande för 
vilka krav och förväntningar som ställs på eleverna. Vad som ska bedömas påverkas av det 
teoretiska perspektiv och den kunskapssyn som står bakom undervisningens utformning 
(Pettersson, 2005; Wehner-Godée, 2005).  
 
Bedömningen kan ha olika syften och fylla skilda funktioner. Den så kallade summativa 
bedömningen äger vanligtvis rum i slutet av en kurs där eleverna informeras om vad de lärt 
sig och hur väl kursen uppfyllt förväntningarna. Dess primära syfte är inte att befrämja 
lärande utan att kontrollera vad eleverna lärt sig. Den formativa bedömningen används för att 
vägleda undervisningen och äger rum i samband med denna. Syftet med den formativa 
bedömningen är i huvudsak att befrämja och uppmärksamma lärande hos eleven där 
processen och återkoppling är det primära inte slutprodukten. En formativ bedömning visar 
hur eleven ligger till, om en elev uppnått uppsatta mål och vilka behov som finns, hur eleven 
utvecklas i olika avseenden samt vilka krav och utmaningar denne behöver. Den syftar till att 
stimulera eleverna och skapa tilltro till den egna förmågan. Det viktiga i formativ bedömning 
är således att utgå från hur informationen används inte från informationen som sådan 
(Lindström, 2005; Pettersson, 2005). Den pedagogiska dokumentationen är följaktligen en 
formativ bedömning, där fokus ligger på processen och återkommande reflektioner kring 
elevens lärande. Det räcker inte med att planera ett arbete och dokumentera det, utan 
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dokumentationen ska vara ett underlag för reflektioner kring det som skett för att ett nästa steg 
ska kunna tas (Lenz Taguchi, 2000b).  
 
Bedömning är komplext och ansvarsfullt och Pettersson (2005) menar att det är viktigt att se 
bedömningens koppling till lärandet och i förlängningen elevens tillit till den egna förmågan. 
Är bedömningen stimulerande eller stjälpande? Konsekvenserna av vad bedömning kan 
innebära för den enskilde eleven beskriver Pettersson på följande sätt:  
 

En bedömning som stödjer och stimulerar lärandet innebär att elevens kunnande analyseras och 
värderas så att eleven utvecklas i sitt lärande och känner tilltro till sin egen förmåga (jag kan, vill, 
vågar). En bedömning där analysen utelämnas tenderar istället att uppfattas som en dom och kanske 
också ett fördömande (jag kan inte, vill inte, vågar inte). (Pettersson, 2005:40). 

 
Att lära de studerande att lära har i stor utsträckning, åtminstone i retoriken om utbildning, 
kommit att ersätta specifika kunskapsmål. Förskjutningen av utbildningens mål har för 
bedömningsforskningen inneburit en omorientering i teoretisk bemärkelse, där den kognitiva 
psykologin och senare också sociokulturella teorier till stora delar har konkurrerat ut 
behaviorismen som inlärningsteoretisk grund. Med detta perspektivskifte har bedömningen av 
de enskilda elevernas kunskaper kommit att betraktas som ett potentiellt medel för att hjälpa 
eleverna att förbättra sina lärstrategier. Bedömning måste därför fokusera läroprocesserna 
likväl som resultatet av lärandet och integreras i själva undervisningen. Detta synsätt ställer 
nya krav på kunskapsbedömning och på elevernas delaktighet i bedömningsprocessen. Om 
bedömningen ses som en integrerad del av undervisningen måste den inte bara mäta, utan 
också stimulera det lärande som undervisningen syftar till (Korp, 2003). 
 
 

Metod 
 
Syftet med vår studie är att skapa förståelse för hur pedagoger använder pedagogisk 
dokumentation inom särskolan för att åskådliggöra elevers utveckling och lärande samt 
problematisera kring elevens delaktighet i läroprocessen. Studiens fokus motiverar en 
kvalitativ analys med inspiration av ett hermeneutiskt såväl som fenomenologiskt perspektiv 
med en abduktiv ansats. I metodavsnittet kommer vi att redogöra för de metoder vi har använt 
och motivera varför vi valt dessa.   
 
 

Val av metod, inriktning och ansats  
 
Trost (2005) menar att valet av metod ska spegla syftet och den aktuella frågeställningen i 
studien. Syftet med vår studie är att belysa hur ett fåtal pedagoger vid särskolan beskriver 
arbetet med en specifik företeelse, här pedagogisk dokumentation. Kvale (1997) anser att en 
kvalitativ studie försöker att tolka, beskriva och förstå innebörden av hur individen upplever 
sin situation. Benämningen kvalitativ används när man avser att ta reda på hur något är 
beskaffat. Enligt Patel och Davidsson (2003) fokuserar den kvalitativa undersökningsmetoden 
på ”mjuka” data, såsom kvalitativa intervjuer och tolkande analyser av textmaterial. Enligt 
Kvale (1997) används en kvantitativ metod främst inom forskning som syftar till att 
undersöka mängden av något; hur mycket, hur stort. Även Svenning (2003) beskriver den 
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kvantitativa metoden som sådan och att den mäts i statistik och exakta siffror samt att den är 
generaliserbar medan den kvalitativa metoden syftar till exemplifieringar.  
  
Inom hermeneutiken är tolkningen central och dess mål är kunskap om individers livsvärld. 
Då hermeneutiken studerar tolkning av texter och dess syfte är att vinna en giltig och 
gemensam förståelse av en texts innebörd (Kvale, 1997), anser vi att detta perspektiv passar i 
vår studie. Kvale menar att forskningsintervjun är ett samtal kring människors livsvärldar där 
det som sägs förvandlas till texter som ska tolkas. Förståelsen av en text sker genom en 
process i vilken det sker en ständig växling mellan delar och helhet. Denna process, den 
hermeneutiska cirkeln, genererar en djupare förståelse av meningen hos texten och vad den 
intervjuade uttrycker om sin livsvärld. Den bild som förmedlas i en hermeneutisk studie utgår 
vanligen från ambitionen att ge en meningsfull bild av den studerade verkligheten (ibid.). 
Inom fenomenologisk teori söker man lärdom hos en grupp människors erfarenheter, man 
tittar på dess struktur och essens (Hartman, 2004). Fenomenologin som kvalitativ 
forskningsteori vill fånga och beskriva individernas perspektiv på sin värld. Fenomenologin 
vill beskriva både det som framträder och på vilket sätt det framträder och på så sätt göra det 
osynliga synligt (Kvale, 1997). 
 
Vi har tagit ställning till vilken ansats som passar vår studie och eftersom teori och empiri 
varvas växelvis blir valet följaktligen den abduktiva. Abduktiv ansats beskrivs som att man 
genom fakta kommer fram till vissa slutledningar och sluter sig till en hypotes som förklarar 
dem (Nationalencyklopedin, 2007). Den induktiva ansatsen valdes bort eftersom den grundas 
på att man genom empiri drar allmänna slutsatser. Deduktion som vetenskaplig ansats var 
heller inte något som passade i vår studie eftersom kunskapen man erhåller endast grundar sig 
på teorier vilket sedan provas i verkligheten (Svenning, 2003).  
 
Eftersom vi i vår studie utgår ifrån en abduktiv ansats med ett hermeneutiskt och 
fenomenologiskt synsätt med utgångspunkt i att skapa förståelse och inte mäta något eller dra 
generella slutsatser blir valet således den kvalitativa metoden.  
 
 

Datainsamlingsmetoder 
 
Samtalsintervjun är enligt Kvale (1997) en kvalitativ forskningsintervju. Genom en kvalitativ 
forskningsintervju försöker forskaren förstå världen ur den intervjuades synsätt. Den 
kvalitativa intervjun är en unik 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.  
 
Valet av kvalitativa intervjuer som metod är fördelaktigt då undersökningen syftar till att 
erhålla kunskap som byggs upp genom ett samspel kring ett gemensamt ämne (Kvale, 1997). 
Kvale menar att en intervjustudie kan fånga en mängd olika personers uppfattningar om ett 
ämne och ger en bild av en mångsidig och kontroversiell mänsklig värld. Kunskapen som 
skapas är inte objektiv utan är beroende av både intervjuare och intervjuade. Det är själva 
styrkan hos intervjusamtalet.  
 
Kvale (1997) uppmärksammar intervjusituationens känslighet och menar att resultat och 
kvalitén vilar på intervjuarens förmåga, omdöme, känsla och empati. Intervjuaren måste 
kunna läsa av situationen och vara väl påläst i ämnet för att ställa bra följdfrågor. 
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Forskningsintervjun är ett professionellt samtal som definieras som … en intervju vars syfte 
är att erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna 
fenomenens mening. (Kvale, 1997:13).  
 
Den vanliga formen för intervjuer är den personliga intervjun (Denscombe, 2000). Fördelarna 
är att uppfattningarna och synpunkterna kommer från en källa och de är relativt lätta att 
kontrollera. Vid gruppintervjuer däremot kan svaren bli fylligare eftersom deltagarna kan 
bemöta varandras synpunkter och avslöja konsensusuppfattningar. Svenning (2003) däremot 
menar att ibland kan det även vara ett sätt för att fånga upp koncensusuppfattningar vilket 
ibland kan vara att föredra. I vår studie genomförde vi en gruppintervju som vi ansåg skulle 
ge oss båda uppfattningarna. Den främsta avsikten med att genomföra en gruppintervju var 
dock att vi ville att intervjun skulle likna en diskussion och få fram pedagogernas 
processtänkande. Det avgörande vid gruppintervjuer är att intervjuaren tillåter de som deltar i 
intervjun interagera med varandra (Denscombe 2000).  
 
Utifrån vårt syfte och frågeställningar anser vi att den kvalitativa intervjun lämpar sig väl 
eftersom den bygger på personliga uppfattningar och erfarenheter och alltså inte på en 
objektiv bild. Våra intervjuer är genomförda i form av det Kvale (1997) beskriver som en 
halvstrukturerad intervju, utifrån en intervjuguide med frågeställningar som är heltäckande 
över de ämnen som ska bearbetas (Bilaga 1). Frågeställningarna kan utvecklas och förändras 
under intervjuns gång för att få en så nyanserad bild som möjligt. Denscombe (2000) kallar 
denna intervjumetod för semistrukturerad och menar att intervjuaren har en färdig lista med 
ämnen men är inställd på att vara flexibel och låta intervjupersonen utveckla och tala utförligt 
kring de ämnen som behandlas. Vi valde i vår studie halvstrukturerade intervjuer eftersom det 
var den subjektiva upplevelsen vi sökte och vi ville ge intervjupersonerna stort utrymme. 
 
Vi använde oss av digital diktafon vid insamlingen av materialet eftersom vi då kunde 
koncentrera oss på ämnet och dynamiken i intervjusamtalet. Vid användandet av digital 
diktafon registreras ord, tonfall och pauser och vi kan i utskrifterna av intervjuerna gå tillbaka 
i materialet och se till det sammanhang som handlingen eller svaret kom (Kvale, 1997). 
Eftersom en intervju är ett mänskligt möte är det viktigt att dokumentera så noggrant som 
möjligt och även analysera sin egen aktion i mötet (Starrin och Svensson, 1994). 
Videoinspelning av intervjusamtalet hade kunnat ge oss en visuell aspekt, men däremot 
innehåller den så mycket information vilket gör analysen tidskrävande och svårhanterlig 
(Kvale, 1997).  Vi som gjort denna undersökning har båda erfarenhet av professionella samtal 
och kunskaper om teoretiska och praktiska grunder i samtalsteknik, då vi läst fem poäng 
kommunikation vid Luleå Tekniska Universitet.  
 
 

Urval, begränsningar och bortfall 
 
I kvalitativa undersökningar använder man sig som regel av ändamålsenliga urval. Jan 
Hartman anser att: Man söker en bestämd kunskap, och man väljer att intervjua dem som kan 
ge den kunskapen… (Hartman, 2004:284). Även Backman (1998) menar att en kvalitativ 
undersökning ska baseras på ett urval av personer som är lämpliga att intervjua. Vi har valt att 
intervjua ett antal pedagoger inom särskolan och ställa några frågor till dem där de får 
beskriva hur, vad, varför och för vem de dokumenterar.  
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Kvale (1997) menar att antalet intervjupersoner kan begränsas då syftet med forskningen är 
att förstå hur världen upplevs av en enskild individ. Genom att koncentrera sig på ett fåtal 
intervjupersoner är det möjligt att i detalj undersöka något specifikt. Om antalet 
intervjupersoner är för stort går det inte att göra ingående analyser och tolkningar av 
intervjuerna (ibid.). Avgörande för antalet intervjupersoner i undersökningen handlar även om 
tillgänglighet och att de har erfarenhet. 
 
Eftersom denna studie uppkom ur ett önskemål av en kommun går det inte att dra några 
generella slutsatser utan vi kommer endast att analysera ett antal pedagogers syn på 
pedagogisk dokumentation i särskolan. Urvalet skedde i samråd med ansvarig rektor och vår 
önskan var att intervjua fler pedagoger men antalet begränsades av den frivillighet som 
Vetenskapsrådet (1990) framhåller ska prägla deltagandet. Antalet intervjupersoner var 
inledningsvis högre, men innan intervjuns genomförande avböjde två att delta. 
 
Termen grupp kan diskuteras, men brukar definieras som tre eller fler (Svedberg, 2007). Trots 
bortfallet valde vi att genomföra intervjun i grupp eftersom vi såg vår egen medverkan som en 
del av gruppens helhet. Kvale (1997) menar att kunskapen som skapas i en intervju inte är 
objektiv utan är beroende av intervjuns kontext och relationen mellan den intervjuade och 
intervjuaren.  
 
 

Genomförande 
 
Eftersom denna studie uppkommit efter önskemål från den aktuella skolan har vi i samråd 
med ansvarig rektor kommit fram till de intervjupersoner som finns med i vår rapport. 
Muntlig förfrågan att delta i studien fick intervjupersonerna av rektor. Kontakten mellan oss 
och de pedagoger som vi skulle intervjua skedde via e-post och telefon. En närmare 
presentation kring studiens syfte fick intervjupersonerna skriftligen av oss i form av ett brev 
där vi presenterade oss (Bilaga 2). Brevet innehöll information om intervjuernas 
genomförande och en formell förfrågan om deras samtycke till att delta, samt om vi fick spela 
in intervjun, i enlighet med Vetenskapsrådets etiska överväganden (2003). Vi informerade i 
brevet om att deltagandet skulle behandlas konfidentiellt och om intervjupersonernas 
anonymitet i studiens slutliga utformning.  Vid telefonkontakt bestämdes tiden och platsen för 
intervjun, platsen valdes av intervjupersonerna själva. Före intervjuerna ägde rum hade vi 
skapat oss en teoretisk förståelse och kunskap om det studien avser att undersöka (Kvale, 
1997).  
 
Intervjun ägde rum en eftermiddag i de intervjuade pedagogernas arbetsrum. Vi satt vid ett 
runt bord tillsammans med båda pedagogerna och de intervjuades gemensamt av oss i ungefär 
en timme. Innan den formella intervjusituationen startade informerades pedagogerna om 
studiens innehåll och temat kring frågorna, samt individskyddskravet behandlades. 
Pedagogerna gav muntligt samtycke till deltagande och framhöll att det var bra med det 
inledande brev som vi skickat dem då de redan där kände trygghet kring anonymiteten i 
deltagandet.  Intervjusamtalet spelades in på digital diktafon. Då pedagogerna intervjuades 
gemensamt av oss och intervju situationen fick därmed formen av ett informellt samtal kring 
ett gemensamt ämne av intresse (Kvale, 1997). 
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Etiska överväganden 
 
Under arbetets gång och speciellt inför intervjuerna och resultatdiskussionen har vi tagit 
ställning till Vetenskapsrådets (1990) forskningsetiska principer för forskning inom 
ämnesområdet för humaniora och samhällsvetenskap. Vi har tagit del av det grundläggande 
individskyddskravet som konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav: informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Innebörden i de tre första 
kraven är i korthet att informera alla berörda om studien och vad en medverkan kan innebära. 
Vidare ska skriftligt eller muntligt samtycke inhämtas och slutligen ska uppgifter om de 
individer som har deltagit i studien avidentifieras liksom de platser och miljöer som 
förekommer. Nyttjandekravet uppfylls genom att intervjumaterialet används konfidentiellt 
och endast i forskningssammanhang (Vetenskapsrådet, 1990).  
 
 

Validitet och reliabilitet 
 
Validitet kan generellt sägas vara ett mått på hur väl man mäter det man vill mäta. Det är 
kopplingen mellan det teoretiska och det empiriska i en empirisk forskning (Svenning, 2003). 
Det finns en rad faktorer som kan försvåra möjligheterna med att uppnå validitet i en 
kvalitativ undersökning. Exempel på detta kan vara att intervjupersonerna i studien inte är 
lämpliga för just den undersökningen samt att frågorna som ställs inte är formulerade på ett 
adekvat sätt och fria från intervjuarens egna värderingar. I frågan om en studies validitet 
brukar man skilja mellan yttre och inre validitet (ibid.). Den yttre validiteten handlar om 
studien som helhet och dess förankring i en vidare ram. Den inre validiteten handlar om själva 
studien, dess ingående delar och kopplingen mellan teori och empiri. Detta betyder att den 
inre validiteten påverkar den yttre eftersom om studiens delar inte kan uppnå validitet kan inte 
heller dess helhet uppnå validitet.  
 
Med reliabilitet menas att resultaten i mätningarna ska vara tillförlitliga och att studien 
genomförs på ett tillförlitligt sätt (Patel & Davidsson, 2003). För att ett resultat ska var 
tillförlitligt innebär i stort sett att två studier med samma syfte och metoder ska ge likartat 
resultat (Svenning, 2003). I kvalitativa studier kan man inte tala om generaliseringar och dra 
allmängiltiga slutsatser. För att höja reliabiliteten kan bandspelare användas för att bevara 
verkligheten vilket gör att vi kan gå tillbaka flera gånger och lyssna för att försäkra oss om att 
vi uppfattat rätt (Patel & Davidsson, 2003). Kvale (1997) menar att reliabiliteten beror på hur 
intervjuaren påverkat svaren genom olika formuleringar, ledande frågor och tiden.  
 
 

Analys och bearbetning av intervjumaterial 
 
Enligt Denscombe (2000) är kvalitativ data en produkt av en tolkningsprocess. Vårt arbete har 
en abduktiv ansats och ett hermeneutiskt samt fenomenologiskt perspektiv, vilket gör att vi 
valt en kvalitativ analys som bearbetningsmetod enligt det Kvale (1997) benämner som 
meningstolkning. Kvale beskriver meningstolkning som att forskaren har ett perspektiv på 
vad som undersöks och tolkar intervjuerna ur detta perspektiv. I tolkningen av intervjuerna 
går forskaren utöver det direkt sagda och utvecklar strukturer och relationer som inte 
omedelbart framträder i en text. Detta sammanfaller med vår empiriska datainsamling 
eftersom den har föregåtts av en litteraturstudie och då vi anser att vårt subjektiva perspektiv 
påverkar analysförfarandet. 
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Vårt intervjumaterial har bearbetats i flera steg. Vi har börjat med att lyssna igenom det 
inspelade materialet för ett första intryck. Därefter transkriberades inspelningen i sin helhet 
till en text som lästes igenom. Sedan har texten tolkats och sorterats i olika teman utifrån våra 
forskningsfrågor och vi fick därmed en tydligare bild av resultatet. I resultattexten av 
intervjuerna växlar vi mellan egna sammanfattningar och citat från intervjupersonerna. 
Citaten används dels som förstärkning av våra sammanfattningar och dels som ett sätt att 
förtydliga resultatet för studiens läsare. 
 
 

Resultat 
 
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för resultatet av den empiriska studien. Vi kommer att 
redovisa vårt resultat genom att placera in empirin kring pedagogernas utsagor om pedagogisk 
dokumentation i olika teman som vi funnit. Inledningsvis kommer vi kort att beskriva 
pedagogernas syn på lärande och utveckling innan vi går in på deras erfarenheter och 
uppfattningar om pedagogisk dokumentation som arbetsverktyg. 
 
 

Resultat av intervjuer med pedagogerna 
 
 
Pedagogernas syn på begreppet lärande 
 
När vi ställde frågan om vad lärande är svarar pedagogerna att de reflekterar mycket kring det 
begreppet och att det är en svår fråga som är stor eftersom lärandet har så många dimensioner. 
Synen på begreppet lärande handlar i grunden om vilket teoretiskt perspektiv man utgår ifrån i 
synen på hur utveckling sker. Båda anser att det alltid finns ett nästa steg och deras roll i 
processen beskriver en av pedagogerna på följande sätt:  
 

Då gäller det att jag, som når högre än eleven på stegen visar vägen och locka uppåt, samtidigt som 
jag håller en vakande hand och är tryggheten och grunden som eleven kan falla tillbaka på. 

 
Pedagogerna säger att lärandet ser olika ut från individ till individ men handlar om att göra 
världen begriplig och det sker då människan upplever och erfar världen. Pedagogerna menar 
att lärandet alltid är beroende av den kontext individen befinner sig i och menar att kunskap är 
situationsbunden och värderas efter sin tid och kultur. Pedagogerna poängterar att lärandet ska 
vara lustfyllt och eleven ska känna att det är roligt att lära sig något nytt, skolarbetet ska vara 
något positivt.  
 

… för mig handlar det om att jag ska få dem att förstå världen i sitt sammanhang och när de gör det 
så är det ju lärande. 

 
 
Pedagogernas syn på hur kunskap konstrueras i den pedagogiska praktiken 
 
Ett mönster som framträdde i frågan kring lärandet var hur kunskap konstrueras. Pedagogerna 
framhåller att vägen i lärandet kommer till uttryck i olika former av kunskap. De säger att 
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kunskap är inte bara teoretisk fakta, utan det är viktigt att eleven har en förståelse och 
förtrogenhet av kunskapen innan det plockas in något nytt i läroprocessen.  
 
 
Pedagogernas syn på sin roll i läroprocessen 
 
Det är olika från elev till elev hur pedagogerna går till väga för att stödja eleven i deras 
lärande. De menar att generellt handlar det ofta om att bryta ned helheten i delar för att eleven 
ska förstå uppgiften och att kunskapen ska bli befäst innan nya moment sätts in. Men 
pedagogerna säger vidare att det är individens individuella förutsättningar i centrum och att 
arbetsformerna individualiseras i mycket stor utsträckning. Arbetssättet är ofta en till en och 
de menar att det gäller att hitta det som gör att eleven blir fokuserad och tycker att det är 
roligt. För att uppnå detta säger pedagogerna att de arbetat med belöningar och positiv 
förstärkning för att få eleven att gå vidare. En av pedagogerna poängterar emellertid att man 
måste vara lyhörd och inte styra eleven för mycket:  
 

… för risken är om jag styr eleven för mycket så vet jag inte vad eleven egentligen kan. 
 
 

Pedagogernas syn på pedagogisk dokumentation som arbetsverktyg 
 
 
Varför pedagogisk dokumentation 
 
Pedagogerna anser att pedagogisk dokumentation är viktigt för reflektionen kring eleven, 
verksamheten och förståelse för uppdraget. Vägen mot målet är sällan rak och därför är det 
viktigt att målet fortfarande är synligt och begripligt. Dokumentationen ger pedagogerna en 
tydlig bild av var den enskilde eleven befinner sig och hur de ska gå vidare. De menar att det 
är viktigt att målet är gemensamt och att alla arbetar åt samma håll. De säger att ibland är 
målet för eleverna så långsiktigt, vilket gör det svårt att se om de inte alla har samma grund 
och kunskap om hur målet ser ut. Här uppmärksammar de vikten av utvärdering av både 
elevens och pedagogens arbete i förhållande till målet. De säger att det är viktigt att se och 
uppmärksamma sin egen roll i elevens läroprocess. 
 

Annars blir det att man lätt går vilse i elevens utveckling och inte ser var det är på väg. Det är 
dokumentationen som är viktig för man kan se tillbaka samtidigt som målet finns där framme. 
 
Det stärker även en själv att se hur eleven har utvecklats och det man har gjort. 

 
När tiden för personliga möten mellan pedagogerna i verksamheten saknas eller inte hinns 
med menar pedagogerna att dokumentationen kring eleverna är ett sätt att hålla dialogen 
levande. 
 
 
Dokumentation för att synliggöra elevens individuella behov 
 
Pedagogerna var mycket positivt inställda till pedagogisk dokumentation och de såg den som 
en förutsättning för att kunna synliggöra både elevernas individuella behov och deras 
progression. De framhöll att de i dokumentationen skriver utförligt kring varje elev och utgick 
ifrån nuläge och mål samt skrev vilken strategi som de i arbetet med eleven skulle tillämpa. 
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Den detaljerade dokumentationen har sin grund i att eleven behöver en kontinuitet i arbetet 
och att alla i mötet med den enskilde eleven har samma förhållningssätt.  
 

En elev blev ibland jättearg och rev sönder materialet. Vid observationer såg jag att detta skedde när 
vi hade ett nytt material. Då började jag kopiera materialet och efter fler observationer upptäckte jag 
att de tre första rev eleven sönder och vid fjärde gången kunde vi ha boken, då var det okej. Istället 
för att första gången ha boken och eleven rev sönder den. Det här är ganska viktigt att kunna se för 
andra som jobbar med denna elev. 

 
 
Dokumentationens form 
 
Dokumentationens fysiska form varierar men den individuella utvecklingsplanen är något 
som alltid finns med och som följer varje enskild elevs utveckling. De olika arbetsmomenten 
och elevens progression däri konkretiseras i något som de benämner som loggbok. 
Loggbokens utformning varieras utifrån vilket lärande som ska uppnås och elevens 
individuella förutsättningar. Beroende på målsättning med och utformning av loggboken 
används den aktivt under allt ifrån en dag till treveckors perioder, eller under en hel termin. 
Dokumentationen är skriftlig och/eller visuell utifrån elevens behov. I den dokumentation 
som eleven använder växlar pedagogerna mellan skriftlig information och visuella bilder. 
Visuella bilder är ett hjälpmedel för elevernas kommunikation, och används bland annat som 
schemabilder och i samtal med eleverna om det som har hänt under dagen. Den konkreta 
visualiseringen av en situation eller miljö som ett fotografi eller en bild ger underlättar 
individualiseringen. En elev kan behöva se en specifik bild av en miljö för att kunna koppla 
samman med en viss aktivitet, medan en annan elev kanske behöver en annan bild för att 
kunna förstå att det är just den här aktiviteten som ska utföras. Bilderna använder en del 
elever i sina kontaktböcker, för att kommunicera med sina föräldrar om hur skoldagen varit. 
Kontaktboken är den dagliga kommunikationen mellan hem, elev och skola och är i första 
hand ett sätt för eleverna att förmedla vad de har gjort och lärt sig under skoldagen och i andra 
hand är den ett medel för en regelbunden dialog mellan hem och skola. 
 
 

Pedagogisk dokumentation i förhållande till elevernas lärande 
 
 
Dokumentationens betydelse för elevens läroprocess 
 
Den pedagogiska dokumentationen synliggör elevernas utveckling och sätter dem i centrum. 
Pedagogerna säger att ibland känns det som om de står och stampar på samma ställe och att 
ingenting händer för att de ser inte de där små förändringarna, men genom att gå tillbaka i 
dokumentationen så uppmärksammas vad som faktiskt har skett.  
 
Pedagogerna framhåller hur viktigt det är att den pedagogiska dokumentationen är ett levande 
dokument som är i ständig utveckling. Den ska vara ett medel för elevens utveckling och inte 
något som befäster svårigheter och brister hos eleven.  
 
Pedagogerna menar att dokumentationen är elevens historia och att de genom dokumentation 
kan få hjälp när det uppstår situationer som är svåra att hantera. Då finns möjligheten att gå 
tillbaka och se om liknande situationer uppstått tidigare och hur de hanterades då. De 
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poängterar dock att det här kan finnas en fara med dokumentationen. Kunskap kan ibland 
skapa vissa förväntningar, speciellt när det gäller något negativt.  
 

Man måste vara förutsättningslös när det handlar om människor och som pedagog tordas kasta bort 
det som är dåligt och själv bilda sig en uppfattning, och våga lita på sig själv. Det som har hänt har 
hänt, men nu är nu. 

 
 
Elevens delaktighet i läroprocessen 
 
Elevens glädje i skolarbetet är något som pedagogerna återkommer till och betonar flera 
gånger, lärandet ska vara lustfyllt, stärka elevens självkänsla och självtillit. Här ger den 
pedagogiska dokumentationen möjligheter att tillsammans med eleven gå tillbaka och titta på 
vad eleven gjort tidigare och vilken utveckling som skett. Dokumentationen ger också 
möjlighet att tydliggöra vägen mot målet för eleven. Målet i sig blir själva drivkraften för 
eleven att orka fortsätta arbetet.  
 
Den dagliga dokumentationen i kontaktböckerna är ytterligare något som möjliggör 
delaktigheten i läroprocessen för eleverna anser pedagogerna. I slutet på varje skoldag sitter 
pedagogen och eleven tillsammans och tittar på schemat över dagen och talar kring de olika 
händelserna. Där går de igenom allt som skett under dagen vilket dokumenteras i 
kontaktböckerna skriftligt och visuellt. Den visuella dokumentationen har stor betydelse för 
delaktigheten eftersom de flesta elever i verksamheten inte kan läsa och saknar ett talat språk. 
Pedagogerna poängterar att detta är elevernas sätt att berätta om sin skoldag. 
 
 
Språkets betydelse 
 
Pedagogerna upplever att det ibland är svårt att göra eleverna delaktiga och medvetna om sitt 
lärande och sin utveckling, eftersom de flesta elever i verksamheten saknar ett verbalt språk. 
De understryker språkets innebörd och säger att det är en svårighet att tyda elevens egen 
förståelse för lärandet. Deras uppgift som pedagoger blir att försöka tolka det eleven ger 
uttryck för samt vad eleven behöver för att lära och utvecklas. Som ett led i att synliggöra 
elevens förståelse för sin utveckling och uppmuntra till delaktighet har de funnit att positiv 
förstärkning och belöningar ger bekräftande gensvar från eleven. Här pekar de på ett 
tillkortakommande i sitt sätt att kommunicera med eleven och säger att språket har så många 
dimensioner och betyder så mycket för den sociala kontext som skolan grundas på. Genom att 
använda belöningar har de funnit att elevens vakenhet har ökat och inställning till skolarbetet 
har stärkts.  
 

Vi har elever som inte har språk och då blir det genast svårare att de själva ska se. Men sen att 
försöka få dem att förstå att de har blivit duktig, det är svårt när eleverna inte har så mycket språk. 

 
 

Sammanfattning av resultat 
 
Hur pedagogen ser på lärande beror på vilken kunskaps- och utvecklingsteoretisk grund som 
denne har. Pedagogerna ser lärandet som en individuell process som beror på den kontext 
individen befinner sig i. I läroprocessen anser de att det är viktigt att kunskap kommer till 
uttryck i olika former. Pedagogerna framhåller vikten av att sätta elevens individuella 
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förutsättningar i centrum. De ser individualiseringen som sin främsta uppgift i elevens 
läroprocess.  
 
Genom användandet av pedagogisk dokumentation skapas en möjlighet att reflektera kring 
den enskilde eleven, verksamheten och förståelsen för uppdraget, menar pedagogerna. De får 
en tydlig bild av var eleven befinner sig och hur de ska gå vidare i arbetet. Dokumentationen 
skapar en kontinuitet för eleven genom att alla pedagogerna runt den enskilde eleven har 
samma utgångspunkt. Pedagogerna framhåller att dokumentationen ska vara i ständig 
utveckling och ett medel för utveckling och inte ett konstaterande av eleven här och nu. I 
dokumentationen kan elever och pedagoger både gå tillbaka och se progressionen och 
samtidigt se framåt där målet och dess väg blir tydlig vilket ökar elevens delaktighet i 
läroprocessen. 
 
Dokumentations form varierar. Pedagogerna använder IUP som grund och konkretiserar de 
olika arbetsmomenten i vad de kallar loggbok. Elevens delaktighet i dokumentationen utgår 
ifrån elevens behov och kan vara skriftlig och/eller visuell. En daglig dokumentation görs i 
kontaktböcker där eleven tillsammans med pedagogen går igenom skoldagen.  
 
En svårighet pedagogerna upplever är att göra eleverna delaktiga och medvetna om sin 
läroprocess då eleverna saknar ett verbalt språk. Pedagogerna framhåller språkets betydelse 
och ser här ett tillkortakommande hos sig själva som pedagoger eftersom de är fast i sina 
verbala kontexter. För att synliggöra elevens delaktighet och förståelse ser de att positiv 
förstärkning och belöningar ger gensvar från eleven.   
 
 

Diskussion 
 
I detta avsnitt kommer vi att diskutera resultatet i förhållande till litteraturgenomgången och 
egna tankar och reflektioner. Fokus ligger i att besvara de frågor som ställdes i 
problemformuleringen. Vi inleder med en metoddiskussion kring metoden och studiens 
reliabilitet och validitet, därefter kommer en resultatdiskussion och vi avslutar 
diskussionsavsnittet med en reflektion över vårt lärande och våra tankar kring fortsatt 
forskning. 
 
 

Metoddiskussion 
 
Vår studie baserar sig på ett fenomenologiskt och hermeneutiskt perspektiv, vilket gör att 
studien grundar sig på erfarenheter och kunskaper kring individers livsvärld. I en sådan studie 
är det accepterat att tolka subjektivt och att det finns flera olika sätt att förstå och förklara en 
viss företeelse. Syftet med studien var att belysa ett fåtal pedagogers erfarenheter kring en 
specifik företeelse och inte en allmängiltig sanning. 
 
Eftersom vår studie är kvalitativ och har ett lågt deltagarantal kan några generaliseringar inte 
göras enligt Kvale (1997). Vår studie är inte representativ för alla pedagoger inom särskolan 
utan utgör mer belysande erfarenheter. 
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Vi anser att reliabiliteten i vår studie är relativt hög beroende på ett flertal faktorer. Vi spelade 
in vår intervju och inspelningen var till en god hjälp då vi kunde gå tillbaka och kontrollera 
vad som sagts när vi blev osäkra på vår tolkning. Användandet av bandspelare kan dock 
kännas obekvämt och ovant för intervjupersonen vilket kan påverka svaren och därmed 
resultatet (Kvale, 1997). Själva intervjusituationen utgjorde en faktor för att höja reliabiliteten 
eftersom maktsymmetrin var jämn, både i form av antalet personer och i vår placering vid ett 
runt bord. Kvale pekar på att forskningsintervjun är en specifik form av samtal och jämfört 
med vardagslivets samtal karaktäriseras forskningsintervjun av en metodologisk medvetenhet 
kring intervjuers beskaffenhet. Kvale uppmärksammar skillnaden mellan det vardagliga 
samtalets ömsesidiga utbyte och den professionella intervjuns vanligen rådande 
maktsymmetri, vilket betyder att intervjuaren definierar situationen, ämnet och styr 
händelseförloppet där specifika och ibland motstridiga syften ska uppnås.  
 
Vi är medvetna om att vid en gruppintervju kan svaren påverkas och skilja sig från de svar vi 
fått om vi istället gjort enskilda intervjuer. Kvale (1997) menar att det kan var en fara med 
gruppintervjuer eftersom det kan minska intervjuarens kontroll över intervjusituationen och 
kan resultera i en relativt kaotisk data insamling och leda till svårigheter att analysera alla 
åsikter. Trost (2005) och Denscombe (2000) säger att en risk vid gruppintervjuer är att vissa 
synpunkter kan undertryckas och att en i gruppen kan komma att dominera samtalet. Därför 
har vi när vi lyssnat igenom intervjun varit extra uppmärksamma om intervjupersonerna ofta 
avbryter varandras utsagor. Vi har även i utskriften gjort en jämförelse av talutrymmet mellan 
intervjupersonerna och där funnit att det var en jämn fördelning. Vår erfarenhet av 
kommunikation som vi fått genom en fempoängskurs vid Luleå Tekniska Universitet, har haft 
inverkan på studiens reliabilitet. Vi har varit medvetna om effekten av ledande frågor och 
därför undvikit dem i de diskussionsteman som vi tagit upp. Däremot kan ledande frågor vara 
ett sätt att pröva tillförlitligheten i intervjupersonens svar och bekräfta intervjuarens tolkning 
(Kvale, 1997). Under intervjun summerade vi regelbundet de intervjuades utsagor och frågade 
om vi uppfattat det sagda rätt. Sett ur detta perspektiv förstärks intervjusvarens 
tillförlitlighet/reliabilitet. Tillförlitligheten stärks dessutom av att vi under studiens gång 
regelbundet har diskuterat kring materialet och tolkningarna med andra forskare och vår 
handledare. Det har varit värdefullt, inte minst därför att vi uppmärksammats på att det i 
redovisningen är lätt att utelämna viktiga steg i tolkningsprocessen. Det blev uppenbart att vi 
behövde en tydligare struktur för hur data och analys skulle presenteras.  
 
Eftersom intervjun har föregåtts av en litteraturstudie har vi erhållit en teoretisk förförståelse 
kring studiens syfte. Vi har i inledningen av detta arbete tagit ställning till vår subjektiva 
deltagande eftersom studien handlar om tolkningar av människors erfarenheter, men vårat 
”jag” får inte ta överhand utan det är studiens syfte som ska styra. Denscombe (2000) påpekar 
att tolkningen är nära kopplad till forskarens subjektiva förförståelse både i intervjusituationen 
och i analysen av data i den kvalitativa metoden.  
 
Vid analysförfarandet av insamlad data i form av kategoriseringar och tematiseringar kan det 
finnas en risk att orden lyfts ur sitt sammanhang (Denscombe 2000). Detta medför att den 
egentliga innebörden av intervjupersonernas ord går förlorad eller förändras. Denscombe 
menar att kontexten är en avgörande beståndsdel av kvalitativ data. Denscombe anser att 
forskaren i sin strävan efter att finna mönster och teman ignorerar data som inte passar in 
vilket kan leda till förenklade förklaringar. Vi har i vår studie tillämpat meningstolkning som 
analysmetod där vi upptäckte olika teman och kategorier utifrån vår subjektiva tolkning av 
empirin. Denna djupanalys har medfört att studiens reliabilitet stärkts. 
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Validiteten eller giltigheten i studien kan diskuteras eftersom det är åsikter och uppfattningar 
hos de enskilda personerna som speglas i intervjun och som därefter tolkats av oss. Däremot 
var urvalet av intervjupersoner inte slumpmässigt utan de valdes i samråd med ansvarig rektor 
för särskolan som hade god insyn i verksamheten. De pedagoger vi intervjuat har lång 
erfarenhet och har en bakgrund där dokumentation inte alltid har varit en del av 
verksamheten. Deras utsagor har därigenom större giltighet eftersom de även har erfarenhet 
av verksamheter utan pedagogisk dokumentation. Vad vi ska komma ihåg är dock att studiens 
syfte inte är att dra allmängiltiga slutsatser utan att tolka och söka förståelse utifrån subjektiva 
upplevelser. Svenning (2003) påpekar att en av de stora farorna med kvalitativa analyser är att 
man utser sina intervjupersoner till så kallade kronvittnen som besitter den sanna kännedomen 
om verkligheten. 
 
 

Resultatdiskussion 
 
I vår studie avsåg vi att undersöka pedagogisk dokumentation i särskolan och dess betydelse 
för elevens lärande och utveckling. Dahlberg et al. (2001) säger att vi alla är beroende av det 
sammanhang vi befinner oss i och individen är ett subjekt som kan förstås och tolkas på 
många olika sätt. Dokumentationen ska utgöra ett underlag för våra tankar och reflektioner 
och göra det osynliga synligt menar Lenz Taguchi (2000b). Detta är något som vi anser kom 
fram när vi intervjuade pedagogerna på särskolan. De säger att genom den pedagogiska 
dokumentationen sätts eleven i centrum och vägen mot målet tydliggörs. Reflektionen kring 
dokumentationen har för pedagogerna en viktig funktion och skapar en gemensam 
medvetenhet om uppdraget och deras roll i arbetet med elevens läroprocess. Genom reflektion 
och utvärdering i arbetslaget får pedagogerna en tydlig bild av sig själva, av eleven och 
processen mot målet som är tydligt. Detta sammanfaller med Dahlberg et al. (2001) tankar 
kring dokumentationen som det verktyg som pedagogerna har för att utöka både sin 
självreflektion i den pedagogiska praktiken och tillsammans i kollegiet skapa utrymme för en 
levande och kritisk diskussion om verksamheten och dess förutsättningar.  
 
Den pedagogiska dokumentationen är tidskrävande, men pedagogerna i studien säger att de 
hellre avsätter tid för att dokumentera utförligt så att alla som möter den enskilde eleven har 
samma förhållningssätt och arbetar mot de uppsatta målen. De menar att detta är nödvändigt 
för kontinuiteten i arbetet med eleverna, kontinuitet både i förhållningssätt och i elevens 
lärande. Skolverket (2005) framhåller att den individuella utvecklingsplanen är en bra 
förutsättning för kontinuiteten i elevens lärande. Även Myndigheten för skolutveckling 
(2004a) anser att dokumentation är ett viktigt redskap och en förutsättning för att kunna följa 
och stödja elevens lärande- och utvecklingsprocess. En framåtsyftande planering och 
bakåtblickande dokumentation beskriver eleven på ett mångfacetterat sätt. Vi ser i vår studie 
att den pedagogiska dokumentationen kan utgöra den röda tråden i elevernas läroprocess, 
både utifrån individens individualitet och utifrån behov samt utifrån verksamhetens mål. 
 
Det sker genom dokumentationen en kontinuerlig bedömning av elevens lärande, utveckling 
och process mot det uppsatta målet. Enligt Pettersson (2005) kan bedömningen ha olika syften 
och fylla skilda funktioner. Pedagogerna i studien tillämpar en formativ bedömning, där 
processen sätts i fokus och genom dokumentationen försöker de visa på de positiva aspekterna 
i lärandet för eleven. Dokumentationen ska, enligt pedagogerna, hjälpa eleven att vilja 
utvecklas och känna självtillit och självsäkerhet i sitt lärande. Dessa tankar finner vi även hos 
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Pettersson som poängterar kopplingen mellan bedömning, lärande och elevens tillit till den 
egna förmågan.   
 
Pedagogernas kunskapssyn utgår från att eleverna ska känna en färdighet och en förtrogenhet 
i ämnet. Detta stämmer väl överens med det Pettersson (2005) och Wehner-Godée (2005) 
skriver kring bedömning, att det som bedöms påverkas av det teoretiska perspektiv och den 
kunskapssyn som står bakom undervisningens utformning. Pettersson säger vidare att lärandet 
sker på olika sätt för olika individer och är beroende av många olika faktorer. Vi anser att 
detta är mycket viktigt att ha i åtanke när verksamheten utvärderas och utformas. Bedömning 
sker kontinuerligt eftersom det är ett mål som ska uppnås och pedagoger i verksamheten ska 
utifrån den process som pågår kunna identifiera var de står i dagsläget, vad har hänt och hur 
ska vi gå vidare. Det framkommer i vår studie att pedagogerna genom den pedagogiska 
dokumentationen tydligt kan identifiera var i processen eleven befinner sig och hur de i 
verksamheten ska gå vidare. 
 
Dahlberg et al. (2001) menar att dokumentationen alltid är en subjektiv konstruktion, vilket 
sammanfaller med det postmodernistiska tänkandet som ligger till grund för tanken om 
pedagogisk dokumentation. Pedagogisk dokumentation motsvarar inte en sann verklighet utan 
är en social konstruktion mellan dig som pedagog och eleven vars tankar, tal och handlingar 
du dokumenterar. Studien visar vidare att pedagogens tolkning, om elevens medvetenhet om 
vilket lärande och vilken utveckling som skett, ofta är antaganden när språket saknas. Detta är 
något som pedagogerna kontinuerligt diskuterar i arbetslaget, hur de ska kunna göra eleven 
till medskapare i sin läroprocess. De menar att en viktig förutsättning för elevens delaktighet 
är att försöka göra dokumentationen till något positivt.  
 
Vi anser att vår studie visar en diskrepans hos pedagogerna i synen på hur de ser på elevernas 
utveckling och läroprocess. Med det menar vi att de å ena sidan instämmer med det 
sociokulturella perspektivet, att kunskap är subjektiv och kontextberoende. De framhåller 
även Vygotskijs (1978) teori om den proximala utvecklingszonen, där de betonar vikten av 
det nästa steget. Å andra sidan kan vi skönja en behavioristisk ståndpunkt där de i arbetet med 
eleverna fokuserar på att dela upp helheter i delar som ska bygga på varandra (Dysthe, 2003). 
Båda pedagogerna använder sig av belöningar och framhäver stimuli- och responsaspekten 
som en förutsättning för elevernas motivation. Detta har sin grund i elevernas 
funktionsnedsättningar, men de framhåller att det är viktigt att inte styra eleven för mycket. Vi 
anser att det är positivt att de i sin syn på elevers utveckling utgår från det sociokulturella 
perspektivet efter som att vi alla är beroende av den kontext vi lever i och att kunskap är något 
som tillhör den enskilde individen och därmed ser olika ut. Vi har en förståelse för att de i 
verksamheten använder sig av belöningar i olika former för att motivera eleverna. Alla 
individer behöver uppmuntran och bekräftelse på det de gör. Kan vi inte förmedla oss genom 
språket måste vi finna andra vägar och en handling kan säga mer än tusen ord.  
 
Vi fann att pedagogernas syn på förståelsen av eleven grundar sig både på ett kategoriskt och 
på ett relationellt synsätt (Emanuelsson et al., 2001; Persson, 2001). De ser att svårigheterna 
finns hos eleven, till exempel avsaknaden av ett talat språk, men att pedagogerna inte ser 
dessa svårigheter som statiska. Pedagogerna menar att de även måste se sin egen roll, vilket 
sammanfaller med Lenz Taguchis (2000b) tankar kring dokumentationsarbetet och 
pedagogerna i studien ansåg att de i sin praktik måste finna vägar för att överbygga den 
språkliga klyftan. Språket har idag sin befästa position i samhället och är det redskap som vi 
förmedlar oss med. Pedagogerna anser sig vara en del av miljön som skapar dessa språkliga 
svårigheter hos eleven eftersom de till stor del är låsta i sina föreställningar om språket som 
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väg för kommunikationen. Detta sammanfaller med Persson (2001) som menar att dessa två 
synsätt inte behöver utesluta varandra utan kan vara det redskap för att bättre förstå 
verksamheten. I pedagogernas berättelser kan vi skönja att den pedagogiska dokumentationen 
kan vara ett verktyg för att synliggöra dessa synsätt eftersom det inte bara är elevens 
prestationer som dokumenteras utan även pedagogens. Detta gör att vi kan närma oss ett 
synsätt som utgår ifrån ett perspektivbyte på vari svårigheterna sitter; är det skolans 
svårigheter eller elevens svårigheter? Vi ser att pedagogisk dokumentation på sikt kan vara 
det medel som för in det relationella synsättet i skolans alla former eftersom dokumentationen 
ser till processen utifrån individen i relation till målet.  
 
Pedagogerna är i överlag positivt inställda till pedagogisk dokumentation som arbetsverktyg, 
men de nämner en fara med densamma. De menar att dokumentationen är elevens historia, 
och framhåller å ena sidan att de i dokumentationen kan gå tillbaka och få ett underlag för hur 
de ska arbeta vidare. Å andra sidan menar de att dokumentationen kan skapa vissa 
förväntningar på eleven, speciellt i negativ riktning. De framhåller vikten av att 
dokumentationen kring en elev inte är statisk. De menar, i likhet med Dahlberg et al. (2001) 
att dokumentationen ska vara levande och framåtsyftande och visa på vad eleven har för 
kapacitet utan en på förhand bestämd ram av förväntningar och normer. Genom denna studie 
har det blivit tydligare för oss vilken makt pedagogen egentligen har över hur man ser på och 
tolkar den enskilde eleven. Det som pedagogen väljer att dokumentera förmedlar en subjektiv 
syn som grundar sig på föreställningar kring svårigheters uppkomst, vilket sammanfaller med 
både Dahlbergs et al. (2001) och Perssons (2001) tankar. 
 
I kunskapsmålen för särskolan i Lpo 94 (Skolverket, 2006) uttrycks vad eleverna ska ha 
uppnått utifrån sina individuella förutsättningar. Anpassningen till varje elevs förutsättningar 
lämnar stort utrymme för pedagog att tillsammans med eleven tolka och formulera målen för 
undervisningen. Szőnyi (2005) uppmärksammar skillnaderna i målformuleringarna för elever 
i särskolan och i grundskolan. Szőnyi menar att olikheterna i språkbruket kan förstås som ett 
uttryck för olika synsätt där det ena handlar om ett kunskapsinriktat synsätt medan det andra 
är mer omsorgsinriktat och fokuserar på individens brister. I vår studie har det framkommit, i 
likhet med Skolverkets (2002) åsikter, att balansen mellan kunskapsutmaning och trygghet är 
svår. Pedagogerna framhåller återkommande att det viktigaste är att eleverna ska känna 
glädje, lust och trygghet inför skolarbetet. Detta sammanfaller med Blom (2003) som säger att 
beroende på de elever som finns i undervisningsgruppen, eller närmare bestämt elevernas 
svårigheter, behov, egenskaper och/eller karaktärsdrag, skapas förutsättningen för hur 
undervisningen bedrivs. Pedagogisk dokumentation kan lyfta fram kunskapsutmaningen 
utifrån de individuella förutsättningarna, vilket även pedagogerna i studien framhåller att den 
ska leda till men menar att detta ibland kan vara svårt. 
 
Björklund Boistrup (2005) menar att genom pedagogisk dokumentation ges eleverna 
möjlighet att vara delaktiga i sitt eget lärande och se sin egen process. Det som framkom i 
intervjuerna var att det inte alltid är så enkelt att veta i vilken utsträckning eleverna är 
delaktiga när de saknar ett språk. Vygotskij anser att språket mellan individer är centralt för 
lärandet och utvecklingen (Strandberg, 2006; Dysthe, 2003). Språk har en dominerande 
ställning i samhället för att kunna förmedla sig. I läroplanen, Lpo 94, intar språket en central 
betydelse för elevens lärande och identitetsutveckling (Skolverket, 2006). Många gånger tar vi 
språket för givet och tänker inte på dem som saknar förmåga till verbalt språk. Vår studie 
visar att dokumentationen kan vara det medel som överbryggar den språkliga klyftan mellan 
elev och omvärld. Genom att dokumentera görs det osynliga synligt, att dokumentera är en 
visualiseringsprocess enligt Dahlberg et al. (2001) och Lenz Taguchi (2000b) både för eleven 
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och för pedagogen. Dokumentationens olika former ger ett verktyg som den enskilde 
individen kan på ett personligt plan relatera till och använda sig av i sin läroprocess och 
förståelse av denna.  
 
 

Erfarenheter för framtiden 
 
Vi har genom detta arbete förstått vikten av pedagogisk dokumentation som ett led i att kunna 
synliggöra elevens utveckling och lärande, men också för att kunna synliggöra pedagogens 
roll som medskapare i processen. Vår tanke kring pedagogisk dokumentation är att det är 
svårt att veta om det jag valt att dokumentera verkligen speglar en sann verklighet. I studien 
har det framkommit att den verkligheten är subjektiv och vi ser därför att vi i vår profession 
har en avgörande betydelse för hur elevens progression kommer att tolkas och förstås. Här 
inser vi också betydelsen av regelbundna reflektioner i arbetslaget. Reflektioner kring 
dokumentationen utgör det medel som ska kunna hjälpa oss i strävan att synliggöra den 
enskilda eleven och målet för densamma på ett så adekvat sätt som möjligt. Detta anser vi 
vara än ofrånkomligare i arbetet med elever i behov av särskilt stöd. Genom den pedagogiska 
dokumentationen ser vi möjligheten att göra eleverna delaktiga i sina egna läroprocesser samt 
lyfta fram elevens individuella förutsättningar i enlighet med läroplanens intensioner. I 
studien har vi dock uppmärksammat en svårighet för elevernas delaktighet när de inte har ett 
talat språk. Den lärdom vi dragit är att svårigheten sitter i mötet mellan pedagog och elev och 
pedagogen måste här finna vägar för att möta eleven. Dessa insikter och kunskaper vi 
fördjupat kommer vi att ta med oss in i framtiden som verksamma pedagoger i förskolan och i 
skolans senare år.  
 
 

Fortsatt forskning  
 
Vi har ett intresse i att denna studie utförs i ett större sammanhang, där fler pedagoger och 
särskolor medverkar. Detta för att få en mer djupgående bild av hur pedagoger ser på 
pedagogisk dokumentation som arbetsverktyg. En sådan studie skulle även kunna visa om det 
föreligger eventuella skillnader mellan olika skolor och vad denna eventuella skillnad beror 
på. Vi ser gärna att en sådan studie även skulle innehålla observationer av pedagogers 
tillämpning av pedagogisk dokumentation tillsammans med eleverna. På så sätt skulle man 
kunna belysa interaktionen mellan pedagogen, eleven och dokumentationen. 
 
Av intresse skulle även en djupare studie kring den pedagogiska dokumentationens betydelse 
för elevens delaktighet vara. En sådan studie skulle kunna fokusera på elevernas egna röster 
kring vilken betydelse den pedagogiska dokumentationen har för deras läroprocesser. Är 
dokumentationen ett levande dokument som eleven är medskapare av? En studie om elevers 
förståelse kring pedagogisk dokumentation skulle vara intressant att ta del av. 
 
Med tanke på det som Skolverket (2001) framhåller kring tendensen att särskolans elever 
behandlas som ett kollektiv, trots att elevgrupperna blivit än mer heterogena, vore det av stor 
vikt att i en studie undersöka vad det beror på eftersom vår studie visar att genom pedagogisk 
dokumentation lyfts elevens individuella förutsättningar och behov fram.  
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     Bilaga 1 

Intervjuguide 
 
Vad innebär begreppet lärande för dig? 
Kunskap 
Fyra F (fakta, förståelse, färdighet, förtrogenhet) 
 
Dokumentation av elevens lärande 
Hur? (IUP, portfolio, observation, intervju, video, foto osv.) 
Vad?  
När?  
Varför? 
För vem? 
 
Kan du beskriva hur du arbetar med pedagogisk dokumentation. (exempel) 
 
Hur använder ni er av det dokumenterade, insamlade materialet? (av läraren, eleven) 
 
Hur använder du dig av dokumentationen för att se progression hos eleven? 
 
Kan vi som pedagoger få eleverna medvetna om och medskapare av sitt eget lärande? 
 
Vad anser du om pedagogisk dokumentation som arbetsredskap? 
Tidskrävande 
Belysande 
Reflektionsunderlag 
Ökad delaktighet 
Material behövs, teknik (finns inte, omständligt, svårt)  
 
På vilket sätt för ni samtal kring dokumentation i arbetslaget/skolan/eleven? 
 
Vem/vilka gör störst vinst gällande pedagogisk dokumentation? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Bilaga 2 

Brev 
 
HEJ! 
 
Vi är två lärarstudenter vid Luleå Tekniska Universitet som under våren skriver vårat 
examensarbete. Särskolan i Luleå Kommun gav förslag på ämne till examensarbete om 
Pedagogisk dokumentation i särskolan. 
 
Under vår studietid har dokumentationens fördelar varit ett återkommande inslag för att 
påvisa utveckling och lärande inom skolans alla nivåer. Det har gett oss ett ökat intresse för 
dokumentation som verktyg för att främja elevers lärande. Vi har valt att titta på hur  
Pedagogisk dokumentation används för att åskådliggöra lärande och utveckling. 
 
Vårt önskemål är att intervjua aktiva pedagoger för att tillvarata er syn på pedagogisk 
dokumentation. Vi kommer, med tillåtelse, att spela in intervjuerna på band för att vi ska 
kunna skriva ut materialet och bearbeta resultatet på bästa sätt. Givetvis kommer vårt resultat 
att redovisas utan att det går att identifiera för utomstående vem som deltagit och vem som 
sagt vad. Alla uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och med det menar vi att det inte 
är någon mer än vi två som kommer att ta del av de inspelade intervjuerna. 
 
Med vänlig hälsning 
Pia Larsson och Marie Nilsson 


