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Abstrakt 

Den reviderade läroplanen för förskolan (Lpfö 98, 2010) har kompletterat ett avsnitt om 

uppföljning, utvärdering och utveckling till läroplanen. Det innebär att varje barns utveckling 

samt förskolans verksamhet ska dokumenteras, följas upp och utvecklas. Syftet med denna 

studie är att beskriva hur förskollärare uppfattar och arbetar med pedagogisk dokumentation. 

Vi har använt oss av litteratur och en kvalitativ forskningsansats, vi intervjuade fem 

pedagoger som alla är verksamma inom förskolans verksamhet. Resultatet visar att alla 

pedagoger ser pedagogisk dokumentation som något positivt och att arbetet med pedagogisk 

dokumentation främjar deras arbete i verksamheten på många olika sätt. Pedagogerna anser 

att reflektionsarbetet är viktigt för arbetet med pedagogisk dokumentation och därför anser 

dem att reflektionstiden har en betydande roll för arbetet med pedagogisk dokumentation. 

Pedagogernas tillvägagångssätt varierar och alla har inte samma syfte med pedagogisk 

dokumentation.  

Nyckelord: Pedagogisk dokumentation, pedagoger, Reggio Emilia och förskola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Förord 

Vi vill tacka vår handledare Kjell Johansson som har hjälpt oss med detta arbete genom 

värdefull handledning. Ett extra stort tack till de pedagoger som deltagit i undersökningen. 
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1. Inledning  

Någon kanske vet vad ett barn är, men ingen vet vad de kan bli. Någon kanske vet vad en 

förskola är men ingen vet vad den kan bli. Någon kanske vet vad världen är, men ingen vet 

vad den kan bli. (Åberg & Lenz Taguchi, 2005, s. 5) 

Med dessa meningar menar Åberg och Lenz Taguchi (2005) att det finns kunskap om barn 

från olika utvecklingspsykologisk, socialisationsteoretisk, samhällsvetenskaplig och 

naturvetenskaplig forskning. Även om vi arbetar utifrån ovanstående teorier samt etablerade 

rutiner så menar författarna att ingen vet vad ett barn kan bli. Vidare beskriver Åberg och 

Lenz Taguchi att pedagogiskt arbete är när man inte utgår från att man redan vet hur barn lär 

sig, utan istället tillsammans med barn och kollegor undersöker och tar reda på vad ett barn är 

och hur de lär sig.  

Vi har fått lära oss i vår utbildning hur viktigt det är att visa och lyfta fram hela processen i 

barns arbete och inte bara visa upp ett färdigt resultat. Att fylla en vägg med teckningar säger 

ingenting om barnens frågor och funderingar de ställt under processen, vi anser att man 

genom pedagogisk dokumentation kan hjälpa barnen att utveckla sin egen inlärningsprocess 

och vi pedagoger kan bli bättre på att möta barnen utifrån processen med pedagogisk 

dokumentation. I vår utbildning har vi fått en inblick i hur pedagogisk dokumentation kan 

användas som ett verktyg för att utveckla förskolans verksamhet men också att kunna 

förändra och utveckla vår pedagogroll.  

Vi vill genom denna studie ta del av verksamma pedagogers tankar om och sätt att arbeta med 

pedagogisk dokumentation och hoppas på att denna studie skall vidga förståelse för hur man 

kan arbeta med pedagogisk dokumentation. 

 

2. Syfte 

Syftet med studien är att beskriva hur pedagoger uppfattar och arbetar med pedagogisk 

dokumentation. 

Frågeställningar: 

Hur används pedagogisk dokumentation i förskolorna?  

Hur uppfattar pedagogerna pedagogisk dokumentation?  

Vilka positiva/negativa egenskaper finns med pedagogisk dokumentation?  
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3. Bakgrund  

3.1. Styrdokument 

Inledningsvis redogör läroplan för förskolan (Lpfö 98, 2010) varför pedagogisk 

dokumentation behövs i förskolan. 

Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas 

och utvecklas. För att utvärdera förskolans kvalitet och skapa goda villkor för lärande behöver 

barns utveckling och lärande följas, dokumenteras och analyseras. För att stödja och utmana 

barn i deras lärande behövs kunskap om varje barns erfarenheter, kunnande och delaktighet 

samt inflytande över och intresse för de olika målområdena. Det behövs också kunskap om 

hur barns utforskande, frågor, erfarenheter och engagemang tas till vara i verksamheten, hur 

deras kunnande förändras samt när de upplever verksamheten som intressant, rolig och 

meningsfull. (Lpfö 98, 2010, s.14 ) 

I Lpfö 98 (2010) står det att man ska använda olika former av utvärdering och dokumentation. 

Pedagogerna ska följa upp dokumentationen och analysera.  

Förskollärare ska ansvara för att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och 

systematiskt dokumenteras, följs upp och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera 

hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens 

mål och intentioner. (Lpfö 98, 2010, s. 14)   

3.2 Historik  

Skolverket (2012) beskriver pedagogisk dokumentation som ett relativt nytt arbetsverktyg i 

den svenska förskolan. I drygt tjugo år har personalen intresserat sig för ämnet och sedan 

1930-talet har det funnits ett starkt intresse att observera och dokumentera barns lek, lärande 

och utveckling i förskolan. Vidare tar skolverket upp att förut använde pedagoger sig av 

barnobservationer som hade syftet att bedöma barns utveckling i mot det som uppfattades 

vara normalt i den åldern, vilket skiljer sig från pedagogisk dokumentation.   

Wehner-Godée (2010) beskriver John Dewey som i seklets början la grunden för det som kom 

att kallas aktivitetspedagogik. Elsa Köhler tog intryck av Deweys pedagogiska filosofi och tog 

aktivitetspedagogiken vidare till Norden på 1930-talet. Aktivitetspedagogiken syftar till att ta 

tillvara på individens inneboende lust till självverksamhet och utveckla positiva relationer till 

tingen och människorna runt om. Sundgren (2005) beskriver Deweys pedagogik med att 

utvecklingen sker genom människans samspel med natur, samhälle och medmänniskor. En 

utgångspunkt är att barnet är en samhällsvarelse redan från födseln där samhället, skolan och 

individen samspelar och utgör en helhet. Författaren menar att Deweys pedagogik präglas 

barns inlärning av aktivt arbete samarbete och idéutbyte. Genom detta sätt att arbeta blir 

ansvarstagande och följaktligen disciplin en följd. I Deweys pedagogiska teori, är handlingen 

ett led i en kedja, som innefattar planering, handling, reflektion, bedömning av resultat och ny 

handling.  
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Wehner-Godée (2010) belyser uttrycket ”Learning by Doing” som sammanfattningsvis 

handlar om Deweys övertygelse om att lust och intresse finns hos barnet själv och lärandet 

sker genom att vara aktiv. Genom att ta både elevers intresse och lärostoff i beaktande ställer 

krav på lärarens kunskapsförmåga för att kunna experimentera och förändra sin undervisning.  

Pedagogisk dokumentation har en lång historia och man kan hitta spår av den i både Dewey 

och Elsa Köhlers aktivitetspedagogik där observation och interaktion stod i centrum, samt att 

pedagogen skulle framträda som en forskare som reflekterar över sig själv. Detta har Reggio 

Emilia tagit efter, men ”I stället för att uppfatta observation som en kartläggning av en 

universell och objektiv social verklighet, ser pedagogerna i Reggio den som en process som 

av med- konstruktion, innesluten i konkreta och lokala situationer” (Dahlberg, Moss & Pence, 

2002, s. 216).    

3.3 Reggio Emilia 

Lenz Taguchi (1997) menar att pedagogisk dokumentation har sin grund i de kommunala 

förskolorna i Reggio Emilia, som är en stad i norra Italien. Jonstoij och Tolgraven (2001) 

belyser hur den svenska läroplanen för förskolan på många sätt inspirerats av Reggio Emilia, 

som att pedagoger skall arbeta med barns olika språk och kulturella uttrycksformer, men även 

att pedagogerna skall reflektera och utveckla sitt språk och tänkande om arbetet genom 

pedagogisk dokumentation. De menar att barnsynen ”det kompetenta barnet” sprids allt mer i 

Sverige och frångår den gamla barnsynen som var en föreställning om barnet som natur.  

Dahlberg och Åsén (2005) beskriver Reggio Emilia som en pedagogisk filosofi som under 

femtio år har utvecklats i staden. Som vidare kännetecknas av respekt för barnets rättigheter 

och potentialer med grundaren av Reggio Emilia filosofin, Loris Malaguzzi, som inspiratör 

för de kommunala förskolorna i Reggio Emilia. Det pedagogiska arbetet präglas av en syn på 

kunskap och lärande som tar sin utgångspunkt i barns erfarenheter, tankar och teorier där man 

lyckats vidareutveckla tidigare etablerade teorier kring barns utveckling och deras förmågor. 

Synen på kunskap inom Reggio Emilia beskrivs med ”ett barn har hundra språk”.  

Dahlberg och Åsén (2005) menar att det är pedagogen som behöver ha ett utforskande 

arbetssätt där pedagogen inte sitter inne med de färdiga svaren på barnens frågor. Det handlar 

om att ta tillvara på barnens nyfikenhet och även själv återerövra sin egen nyfikenhet som 

vuxen. Således ges barnen möjlighet att tänka och handla själv och tillsammans med andra 

genom det erövrar de makt över sina egna lärprocesser. Genom reflektion, dialog och 

handling konstruerar barnen kunskap i kommunikation med andra.  

Jonstoij och Tolgraven (2001) beskriver dokumentationen som ett synligt lyssnande, en grund 

för pedagogens upptäckande av barnens strategier för lärande samt en grund för barnen att 

reflektera över sitt eget lärande. Dahlberg och Åsen (2005) beskriver att inom Reggio Emilia 

beskrivs rummet som den tredje pedagogen, eftersom en inspirerande miljö ger barn möjlighet 

att tänka och känna men också verktyg att handla till ett aktivt utforskande.  
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Pedagogerna har enligt detta synsätt en uppgift att skapa förutsättningar för utforskande 

genom att planera och organisera miljön så att den kan stödja och stimulera barns intresse. 

Följaktligen menar författarna att inom Reggio Emilia är pedagogisk dokumentation en 

central och självklar del av det dagliga arbetet. En pedagogisk praktik behöver ständig 

bearbetning och reflektion om den skall kunna förändras och utvecklas, och dokumentationen 

synliggör arbetet och lärandet för pedagogerna, barnen, föräldrarna och allmänheten.  

Dokumentationen i form av texter, video, foton, diabilder och barnens egna alster har också 

betydelse för barnen genom att de får möjlighet att minnas, återbesöka, känna igen och 

reflektera kring sina egna lärprocesser. Föräldrarna får även de genom dokumentationen ta del 

av vad, hur och vilken innebörd barnen ger till det som görs. Wehner- Godèe (2010) menar att 

dokumentationen i Reggio Emilias kommunala förskolor skiljer sig från det sättet att 

dokumentera som har vuxit fram hos oss i Sverige. Våra dokumentationer handlar ofta om 

utvecklingspsykologiska dokumentationer, vilket beskriver det normala och generella för ett 

barn i en viss ålder. Dokumentationerna inom Reggio Emilia handlar istället om att försöka se 

och förstå vad som händer i det pedagogiska arbetet utan att se utifrån förutbestämda normer.  

Wehner- Godèe (2010) belyser vidare att för att vi ska kunna förändra vårt tänkande behöver 

vi bortse från det utvecklingspsykologiska och istället se vad som pågår hos barnen. Även 

Wien (2011) menar att lärare utanför Reggio Emilia ser dokumentationen som betydligt 

svårare än vad de väntat sig. Det tyder på att det inte är en modell som går att kopiera, utan 

istället ett verktyg för att utforska och omtolka i sammanhang som visar sig i sin egen 

verksamhet. Det handlar om att utveckla sina vanor att dokumentera, som att ha verktyg som 

kamera eller ljudinspelning till hands när det uppkommer ett tillfälle att dokumentera. Ofta 

har pedagogen en vana vid att dokumentera händelser, men i ett vidare perspektiv, som att 

använda dokumentationen för processer för lärande är de mindre vana vid. Det krävs ett 

hållbart fokuserat engagemang för att dokumentera lärande processer.  

Wien (2011) beskriver fem aspekter för pedagoger att utveckla sin pedagogiska 

dokumentation och dem är att utveckla vanor att dokumentera, bli bekväm med att leda 

aktiviteter, utveckla sin visuella läsförmåga, ha ett klart syfte med aktiviteter för att kunna 

visa på lärandet av dokumentationen, dela synliga teorier för tolkning och utveckling.  

3.4 Pedagogisk dokumentation  

Lenz Taguchi (2000) beskriver i sin doktorsavhandling att den pedagogiska dokumentationen 

är ”svår identifierad”, det finns inte något konkret svar på vad det är. Hon menar att en orsak 

till det beror på att skolväsendet är föränderligt och andra sätt att arbeta på uppkommer, men 

även sättet att arbeta med pedagogisk dokumentation kan skilja sig från pedagog till pedagog.  

Wallin (2003) menar att pedagoger dokumenterar utifrån två olika betydelser. Den första 

typen av dokumentation handlar om att samla minnen i ord och bild. Den typen av 

dokumentation är viktig för barnen, att ha gemensamma minnen att dela med varandra och  
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tänka tillbaka på. Hon menar att barnen bygger upp sin identitet och sitt medlemskap i en 

kamratgrupp. De flesta förskolor är bra på att dokumentera på det här sättet, många förskolor 

visar upp dokumentationerna genom att sätter upp bilder på en vägg med en tillhörande text. 

Författaren visar ett exempel där barnen har varit på utflykt och satt sig ner och dricker 

choklad, som då finns med på en bild med tillhörande text ” nu smakar den varma chokladen 

gott” (Wallin, 2003, s.82). Vidare problematiserar Wallin den texten med frågeställningen 

”vet pedagogen som skrev under bilden om verkligen alla barnen tyckte om chokladen, eller 

ville någon ha saft istället?” (Wallin, 2003, s.82). Författaren menar att när man dokumentera 

på det här sättet så kommer inte barnens tankar fram, utan det stannar vid enbart 

dokumentation.  

Den andra typen av dokumentation enligt Wallin (2003) är den som blir pedagogisk genom att 

försöka fånga det som sker under ytan av det skedda och försöka synliggöra det, till skillnad 

från det ovanstående sättet att dokumentera som bara visar de yttre skeendena. Wallin (2003) 

menar att även pedagoger behöver vända blicken inåt och se på sig själv i sin vardagliga roll, 

och utvärdera sig själv. Våra misstag, gör oss till bättre pedagoger. Pedagoger behöver då och 

då byta perspektiv och fokus. Wallin menar att alla pedagoger kan och kommer att göra 

misstag, en pedagog är inte perfekt från början. Det är vid dessa tillfällen som man behöver 

ändra på det som gått fel och utgå ifrån sina nya erfarenheter som kommit genom det som inte 

fungerade den här gången. Då behövs det en ”kullerbytta” som Wallin kallar det. Även Lenz 

Lenz Taguchi (2000) menar att pedagoger genom pedagogisk dokumentation kan förändra sitt 

sätt att handla genom att reflektera och analysera tillsammans med andra pedagoger. Vidare 

menar hon på att det finns seglivade föreställningar om barn som lever kvar, genom 

pedagogisk dokumentation kan pedagoger ta makten över sitt eget lärande och sätt att tänka 

genom att analysera och reflektera över det som sker i verksamheten. Pedagogerna behöver 

vara öppna för att ändra sitt sätt att tänka. Detta tar även skolverket upp i en sammanställning 

som heter Kvalitet i förskolan – allmänna råd och kommentarer (2005) där de skriver: 

Enligt läroplanen ska förskolans verksamhet anpassas till att barn är olika. Det kräver att 

personalen omprövar och förändrar verksamheten utifrån de barn som deltar och fortlöpande 

diskuterar och reflekterar kring verksamhetens organisation, innehåll och arbetssätt. Det är 

också viktigt att personalen reflekterar kring sitt eget förhållningssätt till barnen, föräldrarna 

och varandra och hur detta på olika sätt kan påverka barnen. (Skolverket, 2005, s. 26) 

Skolverket (2012) beskriver pedagogisk dokumentation som ett särskilt arbetssätt och ett 

pedagogiskt tänkande. Ett arbetssätt som handlar om att vara en medskapare av kunskap och 

vara en del i samspelet med barnen och är delaktiga i att skapa kunskap tillsammans med 

barnen. Vidare tar skolverket upp att det handlar om att lyssna till det som sägs, iaktta det som 

händer och fånga barns lärprocesser och lärstrategier genom att fotografera, anteckna och 

filma det som sker. Sedan föra samtal med barnen om det som har dokumenterats.  
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Det gör det möjligt för pedagogerna att få en förståelse för hur de skall arbeta vidare i 

lärprocessen. Barnens och pedagogers samtal och reflektioner är avgörande för hur arbetet 

med den pedagogiska dokumentationen skall kunna utveckla verksamheten.  

Skolverket beskriver att det är dialogen och diskussionen som gör en dokumentation till 

pedagogisk. Åberg och Lenz Taguchi (2005) beskriver dokumentationen som något som blir 

pedagogiskt först när den används till att föra den pedagogiska processen framåt. Det handlar 

om i ett första steg att vara klar över vad som skall dokumenteras, fråga sig själv vad är det 

jag som pedagog vill förstå? Den pedagogiska dokumentationen hjälper oss att förstå vad det 

är barnen försöker förstå och hur barnen lär. Sedan bygga vidare på det och skapa 

sammanhang som utmanar barnens tankar och som inspirerar att söka ny kunskap 

tillsammans. Det är hur dokumentationerna används som har betydelse för hur den kan bli ett 

stöd i arbetet, om inte pedagogerna använder dokumentationerna för att få stöd i arbetet blir 

det ännu en sak som skall göras för dem.  

Vidare menar Åberg och Lenz Taguchi att dokumentationen inte är färdig när den är 

nedskriven, satt upp på väggen eller i en pärm, då är man bara i början av arbetet och om man 

att inte går vidare med det man har dokumenterar så innebär det enbart samlande av händelse. 

Följaktligen är det här den pedagogiska dokumentationen börjar genom att reflektera 

tillsammans med arbetslaget och barnen kring den dokumenterade händelsen för att sedan 

använda som utgångspunkt för att utmana barnens tankar vidare. Författarna beskriver 

reflektionen som en förutsättning för att utveckla ett pedagogiskt arbete. Det är ett 

förhållningssätt att utgå ifrån, vilket kräver övning för att hitta sitt sätt att göra det på.  

I skolverkets sammanställning Kvalitet i förskolan – allmänna råd och kommentarer (2005) 

beskrivs pedagogisk dokumentation som ett kollektivt arbetsverktyg för att synliggöra och 

granska den egna praktiken, som bygger på ett gemensamt reflektionsarbete. Ett sätt att 

synliggöra och reflektera över förskolans processer och genom det fånga i vilka situationer 

barnen lär och utvecklas. Dokumentationsarbetet skall ses som en del i det dagliga arbetet 

tillsammans med barnen. 

Reggio Children (2001) menar att ”Genom dokumentation blir den dokumenterades tänkande 

– eller tolkande – materiellt, dvs. gripbart och tolkningsbart” (Reggio Children, 2001, s. 84).  

Därmed är pedagogisk dokumentation mycket värdefullt för barnen, då det barnet har skapat 

får en mening. Lenz Taguchi (1997) beskriver dokumentation som ett sätt att förstå barnen, 

det är inte bara pedagogerna som lär sig om sig själva, vi lär oss om hur barnen upplever, 

uttrycker och förstår omvärlden. 

Genom att dokumentera vad barn gör, säger och ger uttryck för på olika sätt lär vi oss inte 

bara något om oss själva som pedagoger utan framför allt lär vi oss något om barnen och hur 

de upplever, förstår och uttrycker omvärlden. (Lenz Taguchi, 1997, s. 33)  
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Hon uttrycker vidare att man genom dokumentation kan göra barnen synliga utåt mot 

exempelvis föräldrar, på så sätt kan föräldrarna ta del av förskolans kultur. ”Genom 

dokumentationen gör vi oss synliga för oss själva. Samtidigt kan vi använda dokumentationen 

så att vi kan göra barnet synligt för sig själv, genom att visa barnet: Så här gjorde du. Och 

fråga barnet: Hur tänkte du?” (Lenz Taguchi, 1997, s. 56). 

Pedagogisk dokumentation kan göra barnet och pedagogen till medkonstruktörer av kultur 

och kunskap, när man som pedagog går in i sitt arbete med synen på ett rikt, kompetent och 

medkonstruerande barn så har man en pragmatisk hållning. ”Att ha en pragmatisk hållning 

innebär å ena sidan att man i konstruktionistisk anda ser sin roll som föränderlig och å andra 

sidan att man har ett mål med sitt arbete. Man vill någonting” (Lenz Taguchi, 1997, s. 57).  

Med detta menas också att det finns vissa konsekvenser med att ha en pragmatisk hållning, 

som exempelvis att alla inte har lika värde och att arbetet som pedagogen utför ska medföra 

vissa konsekvenser. I Reggio Emilia har man här valt, genom att diskutera, de konsekvenser 

verksamheten ska ha. Det handlar om olika konsekvenser av erfarenhets- och 

kunskapsområden som de vill att barnen ska få kontakt med under sina år på förskolan. Dessa 

utvärderas och omprövas kontinuerligt Lenz Taguchi (1997).                                                         

Enligt Dahlberg, Moss och Pence (2002) har pedagogisk dokumentation flera olika skäl till 

varför det är så viktigt. ”Tack vare dokumentationen kan varje barn, varje pedagog, och varje 

institution få en offentlig röst och en synlig identitet.” (s. 235). Pedagogisk dokumentation 

kan användas som ett redskap som öppnar för en kritisk och reflekterande praktik. Pedagogisk 

dokumentation kan bidra till en fördjupad självreflektion.  

Det finns en risk med pedagogisk dokumentation som Dahlberg, Moss och Pence (2002) 

beskriver så här:  

De klassificeringar och kategorier vi använder fungerar också som instrument för inneslutning 

och uteslutning – de blir produktiva. Vi kan placera in barn och deras aktiviteter i kategorierna 

normal/icke-normal. Vi kan göra den Andre till den Samme som vi. Genom sitt inflytande 

över den process som gäller barnets identitetskonstruktion utövar pedagogen makt och 

kontroll. Om vi inte är uppmärksamma kan dokumentationen bli en praktik för att utöva, inte 

för att motstå, kontroll och makt. Med dessa risker i minnet måste vi alltid fråga oss med 

vilken rätt vi tolkar och dokumenterar barnens aktiviteter och vad som är etiskt försvarbart.  

(Dahlberg, Moss & Pence, 2002, s. 232)  

En annan kritisk aspekt enligt Lenz Taguchi (1997) är att pedagogisk dokumentation också 

innebär att man ”tar ett steg tillbaka”, vilket då innebär att pedagogen får en mer passiv roll i 

sitt arbete. Hon menar att detta är ett arv från tidigare dokumentationstekniker. Även om all 

forskning idag mer eller mindre är subjektiv, så har inte föreställningen om att pedagogen är 

passiv i sina observationer försvunnit. Men passiviteten bidrar till att ge stimulans till barnens 

dialog och medkonstruerande av kunskap.  
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Närhet och distans till den pedagogiska praktiken kan växla mellan varandra, det ena utesluter 

inte det andra, man kan samspela mellan att vara aktiv och passiv vilket Lenz Taguchi också 

valt att kalla ”aktiv passivitet”.  

3.5 Tidigare forskning 

Bjervås (2011) menar att beroende på hur pedagogen dokumenterar med hjälpmedel som 

anteckningar, fotografier, bandupptagningar eller barns teckningar har stor betydelse för vad 

som kan bli synligt. Det finns många olika tillvägagångssätt för hur man dokumenterar.  

Att dokumentera kan uppfattas som ett kritiskt moment enligt Bjervås det finns en risk att 

barnen blir störda av dokumenterandet och det finns således många för- och nackdelar med de 

olika redskap som används under processen. Hon framhåller också andra kritiska aspekter av 

pedagogisk dokumentation förutom risken att barn klassificeras och kategoriseras.  

En kritisk aspekt av pedagogisk dokumentation som synliggörs i samtalen är även risken för 

avskärmade lärare och risken för att barnen objektifieras. Reflektionsprocessen framstår 

emellertid genom utsagorna, både tydligt och underförstått, som en process som kan öppna för 

möjligheter att få syn på vad som sker i verksamheten. I och med det kan risken för 

objektifierade barn minska. (Bjervås, 2011, s. 198) 

Lindgren och Sparrman (2003) anser att användandet av pedagogisk dokumentation endast är 

sett ur ett vuxenperspektiv och att det har gett pedagogisk dokumentation den positiva andan 

som finns idag men det saknas en etisk diskussion i att barn blir observerade, det borde finnas 

en reflektion kring detta. Barn i dokumentationsprojekten erbjuds inte anonymitet. Dem 

menar vidare att barn som dokumenteras borde få samma etiska skydd som barn som ingår i 

forskningsprojekt.  

Lindgren och Sparrman (2003) tar upp att förut observerades barn oftare av forskare, men 

förskollärare har fått ett ansvar att dokumentera i verksamheten på ett liknande sätt som 

forskare gjorde förr. Författarna beskriver att forskare följer bestämda etiska regler när de 

observerar och detta är något som förskollärare inte tycker att de behöver. Lindgren och 

Sparrman har därmed ställt sig frågan: Skall inte barnen behöva ge samtycke till att delta i 

dokumentationsarbetet?  

Skolverket (2012) tar även upp den etiska aspekten av att dokumentera, eftersom att Lpfö 98 

(2010) beskriver värdegrunden och det etiska förhållningsätt som skall sätta sin prägel på 

verksamheten. Skolverket belyser att innan pedagogerna skall dokumentera behöver de ha 

planerat för hur dokumentationsarbetet skall göras. Frågor som rör förhållningsätt och vart 

dokumentationen förvaras är viktiga att ha planerat för. Lindgren och Sparrman (2003) menar 

att det är viktigt att dokumentationerna som görs i förskolan ska omfattas av samma etiska 

regler som forskare använder sig av, för att skydda barnens identitet och för att begränsa 

materialets spridning. Dokumentationerna skulle på detta vis bli en angelägenhet endast för 

barngruppen och pedagogerna på den specifika avdelning där dokumentationerna gjorts.  
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De anser att barn som blir filmade inte har någon möjlighet att tacka nej till deltagande, och 

att det som har dokumenterats visas upp för pedagoger, barn, föräldrar och möjligen politiker 

där barnen är lätta att urskilja. Skolverket (2012) menar att pedagogerna behöver vara lyhörda 

inför barnen och ta reda på om barnen är tillfreds med att bli dokumenterade, genom att tyda 

yngre barns kroppsspråk kan de få syn på om de är trygga i situationen.  

Bjervås (2011) menar att lärare har en skyldighet att dokumentera i och med den nya 

reviderade läroplanen. Det är heller inget nytt fenomen att bedömning görs på yngre barn, 

medvetna bedömningar har alltid förekommit. Idag sker dock detta på allt yngre barn i 

förskolan genom en bestämd form och en obestämd form, genom kombinationer av 

formaliserad och icke formaliserad bedömning. Man vill heller inte ha bedömning som är 

bakåtblickande eller framåtblickande.  

Arbetsverktyget pedagogisk dokumentation kan ses som ett verktyg som kopplar barns 

utveckling och lärande till den miljö som barnen vistas i, den barngrupp som barn är en del 

av, samt till lärarnas förhållningssätt. Några resultat i Bjervås studie visar att:  

 I förskolans verksamhet vill förskollärarna skapa goda förutsättningar för barns 

lärande och utveckling. Därför bedöms barnen i relation efter verksamhetens utbud.  

 Lärare uppfattar verktyget pedagogisk dokumentation som ett sätt att ge barn 

möjligheter att visa sin kompetens, att använda kompetensen de redan har, att barnen 

blir mer kompetenta och att barnen övervinner sina begränsningar. 

 En kritisk aspekt av pedagogisk dokumentation som i många fall gör att pedagoger 

som är medvetna om denna problematik väljer bort att dokumentera. Pedagogerna ser 

risker med att dokumentationsmomentet stör barnen i deras förlopp. Genom de olika 

tillvägagångssätten som fotografering, videofilmning och de anteckningar som tillförs 

uppkommer upplevelser som inte alltid är positiva.  

 Pedagogisk dokumentation är ett verktyg som borde innehålla kritiska aspekter och 

bör inte användas oreflekterat.  

 Pedagogisk dokumentation som arbetsverktyg kan ses som en resurs för barnen som 

kan vidga deras möjligheter och kan användas som hjälp att överskrida eventuella 

begränsningar som uppstår. 

 Lärarna anser att fördelarna med pedagogisk dokumentation överväger de nackdelar 

som är förekommande Bjervås (2011).  

 

3.6 Teoretiska utgångspunkter 

Vi kommer här redogöra några av de mer framträdande lärandeperspektiven.   
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3.6.1 Sociokulturellt perspektiv  

Det sociokulturella perspektivet bygger enligt Dysthe (2003) på en konstruktivistisk syn på 

lärande, med grunden i att kunskap konstrueras genom samarbete i en kontext och inte genom 

individuella processer. Interaktion och samarbete ses som ett positivt element i läromiljön. Att 

delta i en social praktik där lärandet äger rum är en förutsättning för lärande i det 

sociokulturella perspektivet. Vidare menar Dysthe att kommunikativa processer är 

förutsättningar för människans lärande och utveckling. Genom att lyssna, samtala, härma och 

samverka med andra får barnet del av kunskaper och färdigheter. Samarbete betraktas som 

grundläggande för lärande utifrån ett sociokulturellt perspektiv.  

Säljö (2005) beskriver det sociokulturella perspektivet utifrån den ryska pedagogen Lev 

Vygotskijs utvecklingssyn. Vygotskij beskrev människan som både en biologisk och en 

kulturvarelse, där den biologiska utvecklingen startar vid födseln och vidare utvecklar 

färdigheter över kroppen. Trots att vi föds i olika delar av världen utvecklas vi utifrån det här 

perspektivet relativt lika under denna fas. Det är när barnet börjar kommunicera med sin 

omgivning som utvecklingen bestäms av sociokulturella faktorer där språket är en viktig del. 

Genom språket kommer barnet i kontakt med omgivningen och utvecklar sociokulturella 

erfarenheter. Säljö beskriver att enligt Vygotskij är människor alltid nyfikna på att erövra nya 

sätt att tänka och förstå världen. Kunskap och erfarenheter som människan använder sig av i 

nya situationer blir till ny kunskap. Ett av Vygotskijs begrepp ”Proximala utvecklingszonen” 

som handlar om mellanrummet mellan det individen klarar utan stöd av andra och det barnet 

kan klara av med stöd av andra. Säljö beskriver utvecklingszonen genom att tänka på när ett 

barn lär sig läsa och stakar sig fram, där den vuxne hjälper till för att barnet skall komma 

vidare.   

3.6.2 Konstruktivistisk teori 

Skolverket (2012) tar upp konstruktivistisk teori som en utgångspunkt för sättet att tänka där 

pedagogerna är en del av samspelet och skapar kunskap tillsammans med barnen som vi har 

belyst ovan. I ett konstruktivistiskt synsätt utgår pedagogerna från att vara medkonstruktörer 

för lärandet där målet inte är att pedagogerna på förhand skall bestämma vilken kunskap som 

skall läras. Kunskap är istället något som uppstår i det dialoger, möten och relationer som 

pågår i verksamheten. Språket och de mellanmänskliga relationerna har stor betydelse för 

lärandet, och intresset för hur kunskap blir till genom tal och kommunikation är stort.  

Skolverket beskriver vidare att eftersom det är i olika sammanhang och olika pedagogiska 

miljöer som kunskap skapas så har miljöerna en stor betydelse. Barnen behöver miljöer som 

inbjuder till olika möjligheter att utforska olika uttrycksformer såsom möjlighet att pröva 

olika redskap, lukta, känna och uppleva.  

Dokumentation synliggör de frågor och problem som barnen visar intresse för och den 

kunskap som uppstår i de olika situationerna. Att personalen kan se och reflektera över 
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dokumentationen kommer ge dem ett värdefullt verktyg för att urskilja barns upptäckter, det 

sociala samspelet, leken och skapandet. Skolverket tar även upp en nyare forskning om 

förbindelser och relationer mellan material, människor och miljöer.  

Den postkonstruktivistiska teorin som belyser de intra- aktiva relationerna. De menar på att 

det som händer mellan barn och material har en betydelse för barns intresse och engagemang. 

Vidare beskriver de barnen som är upptagna med att upprätta relationer till sin omgivning, 

såväl andra människor som material både inne och i utemiljön där löv, pinnar och sand kan 

fånga barnens intresse för att undersöka. Enligt den postkonstruktivistiska teorin menar 

skolverket att det inte enbart är det sociala samspelet som är viktigt för barns lärande, även 

relationerna mellan människor och material i den fysiska omvärlden. Det materiella och det 

sociala samspelet har betydelse för barns lärande. Genom att dokumentera kan pedagogerna 

utifrån den här aspekten få syn på vilka material som fångar barnen, och utifrån det reflektera 

över vad de kan tillföra för att utveckla verksamheten.  

3.6.3 Postmodernt perspektiv 

Det postmoderna perspektivet ifrågasätter bland annat kunskap som objektiv sanning, och 

dess perspektiv och värderingar är lokal kunskap, meningsskapande och komplexitet. 

Dahlberg, Moss och Pence (2002) menar på att Reggios pedagogiska filosofi kan ses som 

postmodern och att det postmoderna perspektivet ställer höga krav på den pedagogiska 

processen. Pedagogisk dokumentation som tillämpar ett postmodernt perspektiv kan inte ge 

en sann beskrivning av vad barnet säger eller gör, därför att det man dokumenterar inte alltid 

ger en direkt beskrivning av vad barnet säger eller gör. Dahlberg, Moss och Pence (2002) 

beskriver det postmoderna perspektivet så här:  

Att inta ett postmodernt perspektiv betyder att inte längre kunna falla tillbaka på kunskap som 

något universellt, oföränderligt och absolut. Det betyder att vi måste ta ansvar för vår eget 

lärande och meningsskapande. Detsamma gäller moraliska val. Vi måste ta ansvar för våra 

moraliska val och kan inte undgå detta ansvar genom att hänvisa till universella lagar och 

absolut sanning, vilket reproduceras i barn genom kulturella överföringsprocesser. (Dahlberg, 

Moss & Pence, 2002, s. 86) 

Nordin- Hultman (2004) beskriver ett nytt sätt att se på den modernistiska kunskapssynen, 

som utgår ifrån ett naturligt eller normalt utvecklings och inlärningsförlopp. Postmodernism/ 

konstruktionistisk kunskapssyn skapar enligt författaren perspektiv på den kunskapstradition 

och traditionella teorier om barns lärande och utveckling. Där det är inte enbart teorier, 

begrepp och kulturella aspekter som skapar barnet utan det handlar om den pedagogiska 

miljön och verksamheten som barnet ingår i. Vidare beskriver hon hur barnen i verksamheten 

skapar aktiviteter och skapar sin integritet som gör verksamheten meningsfull, det är miljön i 

verksamheten, dagsprogrammet och aktiviteterna som barnen gör som kan ses som teorier om 

deras behov, utveckling och lärande. Barnets sätt att agera beror på den miljö som barnet 

vistas i och vilka aktiviteter som möjliggörs. Det finns inget svart eller vitt, utan barnet och 
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barndomen ses istället som en kombination av natur och kultur, där situationer och 

sammanhang har betydelse. 

4. Metod 

Vårt syfte med denna studie är att beskriva hur pedagoger uppfattar och arbetar med 

pedagogisk dokumentation. Dessutom ta del av vad den pedagogiska dokumentationen har för 

betydelse för pedagogerna och deras arbete. För att ta del av det har vi valt att använda oss av 

en kvalitativ studie med intervjuer. 

4.1 Kvalitativ metod 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ forskningsansats som enligt Trost (1993) är en 

kvalitativ studie som är att föredra när man vill förstå någon annans sätt att resonera eller 

reagera samt att försöka urskilja eller särskilja olika handlingsmönster. Kvale och Brinkmann 

(2009) beskriver syftet med den kvalitativa forskningen som ett sätt att förstå den intervjuades 

levda vardagsvärld ur dennes egna perspektiv. Vidare tar Kvale och Brinkmann upp olika 

aspekter på den kvalitativa forskningsintervjun som vi beskriver nedan: 

 Mening - Intervjuns syfte skall genom intervjupersonens livsvärld, beskriva och förstå 

meningen inom ämnet som skall studeras. Utifrån kunskaper om ämnet som är 

intervjuens tema bör intervjuaren vara lyhörd på tonfall, ansiktsuttryck och det som 

sägs mellan raderna för att kunna formulera det underförstådda budskapet och följa 

upp för att få en tydlig bild av meningen. 

 Kvalitativa - Söker kvalitativ kunskap genom att ha som mål att erhålla nyanserade 

beskrivningar av olika aspekter av intervjupersonens livsvärld.  

 Det deskriptiva - Som intervjuare är det viktigt att uppmuntra den intervjuade för att 

intervjupersonen beskriver sina handlingar, känslor och upplevelser kring ämnet, samt 

att försöka uppmärksamma nyanserade beskrivningar som återger de variationer och 

skillnader som finns inom det som skall undersökas. 

 Fokusering - Intervjuen skall utgå ifrån ett bestämt tema som riktar fokus mot ämnet 

genom öppna frågor. Intervjuaren leder intervjuen till ämnet som skall studeras, men 

inte till bestämda uppfattningar om detta.  

 Känslighet - olika intervjuare kan få intervjupersoner att göra annorlunda uttalanden 

om samma tema, beroende på kunskap om ämnet och intervjuarens känslighet.  

 Mellanmänsklig situation - utbyte av synpunkter mellan två människor där kunskap 

konstrueras som påverkar varandra. Intervjuaren behöver vara medveten om etiska 

överträdelser och kunna känna av den mellanmänskliga dynamiken i intervjun. 
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 Positiv upplevelse- En bra forskningsintervju kan vara lärorik för intervjupersonen där 

denne kan vinna nya erfarenheter om sin livssituation. Att bli intervjuad sker 

förmodligen inte varje dag, och intresset som intervjuaren riktar mot personens 

upplevelser och uppfattningar om ett ämne kan te sig berikande.  

Patel och Davidsson (2003) beskriver att syftet med kvalitativa intervjuer är att upptäcka och 

identifiera egenskaper och egenskaper hos intervjupersonen som exempelvis dennes 

uppfattningar om något visst fenomen. Vi vill ta del av pedagogers uppfattningar och sätt att 

använda sig av pedagogisk dokumentation lämpar sig kvalitativa intervjuer bra till vår 

forskning. Vidare beskriver författarna att frågorna som intervjuaren ställer bör ge utrymme 

för att intervjupersonen skall kunna svara med egna ord, frågorna däremot kan intervjuaren 

välja att ställa i en bestämd ordning eller i den ordning som faller in bäst.  

Vi har även valt att använda oss av en halvstrukturerad intervju. Patel och Davidsson (2003) 

menar att den halvstrukturerade intervjun liknar ett vardagssamtal, men samtalet har ett syfte 

och inbegriper en specifik teknik, halvstrukturerad som varken är ett öppet samtal eller ett 

slutet frågeformulär vilket gör det till en professionell intervju. Genom att använda en låg 

grad av standardisering kan man anpassa sig efter intervjupersonen och därmed kan man ställa 

frågor i den följd som faller sig bäst utifrån vad den intervjupersonen svarar, samt dessutom 

ställa följdfrågor.  

Kvale och Brinkmann (2009) belyser vikten av kvalitén på den ursprungliga intervjun vilket 

blir avgörande för kvalitén på rapporteringen, resultatet och beskriver viktiga kvalitetskriterier 

för en intervju. Svaren från intervjupersonen bör vara spontana, rika, specifika och framförallt 

relevanta. Intervjuaren bör även ha konstruerat korta intervjufrågor som inbjuder till att 

intervjupersonen vill ge längre svar. Intervjuaren kan också följa upp och klargöra meningen i 

relevanta svar. Författarna beskriver även vissa färdigheter en intervjuare behöver ta fasta på 

för att få fram en bra intervju. Att ha goda kunskaper om ämnet för intervjun, kunna samtala 

med en god språkkänsla, lyssna och vara lyhörd inför det som sägs, bestämma vilka frågor 

som behöver följas upp och fatta beslut om vad som skall frågas härnäst.  

Enligt Patel och Davidsson (2003) finns det olika typer av frågor man kan ställa, fasta 

svarsalternativ, öppna frågor som är utan fasta svarsalternativ. Man får olika typer av 

intervjuer beroende på hur man kombinerar standardisering och strukturering. Genom att 

använda en låg grad av standardisering kan man anpassa sig efter intervjupersonen och 

därmed ställa frågor i den följd som faller sig bäst utifrån vad den intervjupersonen svarar, 

samt ställa följdfrågor.  

Patel och Davidsson beskriver att man kan använda sig av ”tratt – tekniken” som inledning på 

sin intervju. Då börjar intervjuaren med att ställa öppna frågor som leder till mer specifika 

frågor, det är en metod som anses vara aktiverande och motiverande då intervjupersonen får 

uttrycka som han själv vill i början på intervjun.  
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Kvale och Brinkmann (2009) beskriver vidare i sin bok om hur intervjun är en blandning 

mellan strukturerat frågeformulär, där formerna för hur de intervjuade skall svara är tydliga, 

och ett samtal mellan två personer, där samtalsämnet kommer i första hand, medan syftet och 

strukturen kommer i andra. Som intervjuare finns det vissa kvalifikationskriterier som man 

ska tänka på innan man intervjuar och det är att vara kunnig, strukturerande, tydlig, vänlig, 

känslig, öppen, styrande, kritisk, minnesgod och tolkande.  

4.2 Urval av intervjupersoner 

Under vår studietid har vi haft flera VFU perioder där vi träffat pedagoger som har inspirerat 

oss på olika sätt. När vi skulle välja ut intervjupersoner gick våra tankar tillbaka till pedagoger 

vi har mött. Eftersom vårt syfte med studien är att beskriva hur förskollärare uppfattar och 

arbetar med pedagogisk dokumentation ville vi intervjua pedagoger som vi visste arbetade 

med pedagogisk dokumentation på olika sätt. Det var ett medvetet val för att chansen att få så 

utvecklande svar som möjligt skulle öka. Pedagogerna som vi valde att kontakta verkar alla i 

en liten kommun i Norrbotten.  

Vi valde att höra oss för med fem pedagoger som vi ville intervjua i första hand, hade vi 

behövt göra fler intervjuer hade vi några till i åtanke. Eriksson – Zetterquist och Ahrne (2011) 

beskriver att det på förhand inte går att veta hur många intervjuer man behöver göra, istället 

varvar man intervju med analys och avgör om man upplever det författarna beskriver som att 

ha uppnått mättnad i intervjun. Mättnad upplevs när forskaren får återkommande svar och 

svarsmönstren känns igen  

Nedan följer en beskrivning av våra intervjupersoner: 

Pedagog A: Kvinna som har arbetat som förskollärare i 17 ½ år och på denna förskola som 

hon arbetar nu i 3 år. Hon sitter med i Pedagogiska rådet för förskolan där de är 6 

förskollärare från kommunen som tillsammans med förskolecheferna tittar på hur de kan 

utveckla förskolorna i kommunen de verkar. Hon arbetar även som fackligt ombud för 

Lärarförbundet. Förskolan hon arbetar på har fem avdelningar, där hennes avdelning har 18 

barn i åldrarna 1-5 år. I arbetslaget är de två förskollärare och 1 barnskötare.      

 

Pedagog B: Kvinna som har arbetat som förskollärare i 29½ år. Förskolan hon arbetar på har 

6 avdelningar, där hennes avdelning har 18 barn i åldrarna 1-5 år. I arbetslaget är de två 

förskollärare och 1 barnskötare. 

 

Pedagog C: Är en kvinnlig förskolärare som är relativt nyutbildad och har jobbat i 8 månader 

som förskollärare. Hon jobbar på en förskola med 10 barn i åldrarna 1-3. Avdelningen hon 

arbetar på är nyöppnad sedan 3 månader tillbaka och i arbetslaget är de i dagsläget 2 

förskollärare men kommer bli tre när barngruppen utökas.  
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Pedagog D: Är en kvinnlig förskollärare som har arbetat nästan 30 år i förskolans 

verksamhet, avdelningen som hon arbetar på har 18 barn i åldrarna 1-5 år. På avdelning finns 

två förskollärare och en barnskötare.   

Pedagog E: Är kvinna och har arbetet som förskollärare i 34 år, det finns 22 barn på 

avdelningen som hon arbetar på i åldrarna 4-5 år. Det finns två förskollärare och en 

barnskötare på avdelningen. Förskolan är indelad i tre avdelningar, småbarnsavdelning, 

mellanavdelning och en avdelning för de äldsta barnen. Arbetslaget är med i ett iPad projekt 

och har tillgång till en iPad på avdelningen som hjälpmedel till att dokumentera, med den 

filmar och fotar dem barnen i olika situationer.  

4.3 Genomförande 

Efter att ha bestämt oss för vilka pedagoger vi ville intervjua, valde vi att kontakta dem via 

telefon. Vi berättade om syftet med studien, varför vi valt att kontakta just dem för att sedan 

höra oss för om de ville ställa upp att delge oss sina tankar och upplevelser. De pedagoger vi 

kontaktade ville alla delta. Vi informerade även pedagogerna om de etiska aspekterna utifrån 

HSFR etikregler (1990) samt tillåtelse till att spela in intervjuerna. Utifrån det bokade vi en 

tid som passade för intervju. Vi genomförde intervjuerna på deras respektive arbetsplats, efter 

deras önskemål. Vi använde oss av ljudinspelning efter att ha fått godkännande via 

telefonsamtalet att använda oss av ljudinspelning. Innan intervjuerna genomfördes hade vi 

förberett oss genom att läsa in oss på området, för att ha så bra baskunskap som möjligt vilket 

även Zetterquist-Eriksson & Ahrne (2011) belyser som en bra förberedelse inför intervjun. Vi 

förberedde nio intervjufrågor som kopplade an till vårt syfte med studien, med utrymme för 

eventuella följdfrågor.  Se bilaga 1 för intervjufrågor. 

4.4 Fenomenografisk ansats   

I vår studie ville vi ta del av de intervjuades uppfattningar om fenomenet pedagogisk 

dokumentation vilket gör den fenomenografiska ansatsen passande för vår studie. Larsson 

(1986) beskriver att den fenomenografiska ansatsen handlar om att tydliggöra hur människor 

uppfattar fenomen i sin omvärld. Vi ville genom intervjuer ta del av pedagogers uppfattningar 

av pedagogisk dokumentation. Det mest centrala begreppet inom fenomenografin är 

uppfattningar, med andra ord människors uppfattningar av något fenomen till skillnad från 

människors uppfattningar om något fenomen. Grunden för den fenomenografiska ansatsen 

handlar enligt Larsson (1986) om skillnaden mellan hur någonting är och hur någonting 

uppfattas vara. Författaren menar att det inte handlar om att beskriva vad som är rätt eller fel, 

utan det som är intressant är hur den enskilda människan uppfattar ett fenomen. Den 

fenomenografiska ansatsen är empirisk, eftersom den syftar till att analyser och beskriva vad 

människor sagt vid en intervju. Vi vill således beskriva vad våra fem intervjupersoner har för 

uppfattningar om fenomenet pedagogisk dokumentation.  
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4.5 Databearbetning 

Vi började vårt analysarbete med att lyssna igenom de inspelade intervjuerna för att sedan 

skriva ner det på datorn. Patel och Davidsson (2003) menar att det är bra att påbörja 

bearbetningen av det inspelade materialet när man har det färskt i minnet för att få ett levande 

material. Utifrån det insamlade materialet som vi hade skrivit på datorn analyserade vi svaren.  

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver olika steg att förhålla sig till i en intervjuanalys, vi har 

förhållit oss till de fyra första stegen som är relevanta för vår studie. Det första steget innebär 

att intervjupersonen beskriver sin livsvärld under intervjun och på ett spontant vis beskriver 

vad hon upplever, känner och gör inom ämnet som intervjuen handlar om, i vårt fall 

pedagogisk dokumentation. Detta utan någon tolkning eller förklaring från någon av parterna. 

Andra steget innebär att intervjupersonen upptäcker nya förhållanden under intervjun, utifrån 

sina spontana beskrivningar kan hon se nya innebörder i ämnet utan någon hjälp av 

intervjuarens tolkningar. I det tredje steget koncenterar och tolkar intervjuaren samtidigt som 

intervjuen pågår meningen i det som intervjupersonen beskriver och sänder tillbaka 

tolkningen för att få en bekräftelse på att det som sägs uppfattas rätt. I ett fjärde steg tolkas 

den registrerade intervjun av intervjuaren, och vidare struktureras för analys, genom utskrift 

och data.  

4.6  Etiska överväganden 

Enligt HSFRs etiska regler (1990) skall den enskilda individen ha rätt till skydd mot obefogad 

insyn i sina livsförhållanden, inte heller utsättas för varken psykisk eller fysisk skada, 

förödmjukelse eller kränkning. Detta skydd kallas individskyddskravet som är 

utgångspunkten för vårt förhållningssätt i vår studie. Individskyddskravet innebär fyra olika 

huvudkrav för humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning. Dessa huvudkrav kalls för 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att vi som forskare skall informera de som är berörda av 

forskningen om syftet av den forskning som skall göras. Med samtyckeskravet menas att den 

som deltar i forskningen skall ge samtyckte för medverkan, i vissa fall även samtyckte från 

förälder eller vårdnadshavare.  

Konfidentialitetskravet innebär att de som deltar i forskningen skall ges konfidentialitet 

genom att eventuella personuppgifter skall antecknas, lagras och avrapporteras så att 

obehöriga ej kan ta del av dessa. Nyttjandekravet innebär att uppgifter om personer bara 

används till forskningsändamål. 

4.7 Validitet och Reliabilitet 

Validitet eller giltighet som man också kan kalla det innebär enligt Trost (2012) att frågan ska 

mäta det den är avsedd att mäta. Reliabilitet betyder även tillförlitlighet och Trost menar att 

intervjun är stabil vid reliabilitet och inte utsatt för slump inflytelser, alla frågor ska frågas på  
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exakt samma sätt och om man intervjuar flera personer ska det vara lika för alla. Ett problem 

som Trost menar förekommer vid detta sammanhang är att man förutsätter ett statiskt 

förhållande, man förväntar sig inte olika resultat vid olika tidpunkter. Om exempelvis 

intervjupersonen missuppfattar en fråga fel på grund av olika orsaker så innebär det att 

intervjun får en låg grad av reliabilitet. Man vill uppnå så hög reliabilitet som möjligt vilket då 

betyder att man uppnår hög pålitligheten.  

Man bör använda sig av validitets och reliabilitets begrepp när man använder sig av 

kvantitativa studier som exempelvis stora intervju- eller enkät undersökningar, men när man 

använder kvalitativa studier som enligt Trost innebär en låg grad av standardisering, bör man 

istället tala om trovärdighet som man kan påvisa i anknytning till diskussion. Därför kommer 

vi att presentera intervjupersonernas trovärdighet i metoddiskussionen.  

5. Resultat 

Här kommer vi redovisa svaren som vi har fått av intervjupersonerna. Vi har valt att 

presentera våra sju innehållsfrågor i tur och ordning. Under varje fråga redovisas urval ur 

svaren från pedagogerna, eftersom vissa svar är väldigt lika varandra. Vi har dock varit noga 

med att få fram huvudsyftet med intervjupersonens svar.  

5.1 Pedagogisk dokumentation för att synliggöra utveckling 

Av de pedagoger vi har intervjuat är det ett ord som är återkommande hos alla pedagoger, de 

är överrens om att pedagogisk dokumentation handlar att använda pedagogisk dokumentation 

för att synliggöra utveckling. Vilket innebär att både synliggöra barnen och deras utveckling 

men även synliggöra verksamheten för att kunna utveckla den. Pedagog A anser att 

pedagogisk dokumentation för henne är ett arbetsverktyg som hjälper mig att utveckla 

verksamheten utifrån barnens intressen och behov så att vi kan utforska de strävans mål som 

läroplanen har. Hon berättar även att de i arbetslaget lämnar in en pedagogisk planering till 

deras förskolechef där de talar om vad och hur de tänker arbeta för att utveckla barnens 

kunskaper utifrån läroplanens intentioner. Pedagog C menar att den pedagogiska 

dokumentationen är ett sätt att synliggöra barnens arbete på förskolan och att dokumentera 

barnens lärande synliggör det pedagogiska arbetet som sker. Hon menar att barnen kan se det 

egna och varandras lärande och föräldrarna får insyn i verksamheten.  

Dokumentationen gör det möjligt att synliggöra, utvärdera och utveckla verksamheten i 

riktning mot de mål som läroplanen för förskolan anger.  

”Pedagogisk dokumentation är ett förhållningssätt/arbetssätt i verksamheten. Det går ut på 

att dokumentera och tillsammans med barnen och kollegorna reflektera. Inte bara det egna 

lärandet utan vad som händer i gruppen, miljön och lekmaterial” (Pedagog E, personlig 

kommunikation, 15 november 2012). 
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Flera av pedagogerna som vi intervjuat beskriver även att de använder den pedagogiska 

dokumentationen för att synliggöra barnens arbete på förskolan så att föräldrar får en insyn i 

barnens vardag.  

5.2 Användandet av pedagogisk dokumentation i den pedagogiska verksamheten 

Pedagogernas svar visar att viljan att synliggöra det som sker i verksamheten, det finns vissa 

likheter på sättet att arbeta med pedagogisk dokumentation men även vissa olikheter. Pedagog 

A beskriver att när hon ser att något av barnen håller på med något med intresse eller 

inlevelse, eller bara något nytt eller speciellt för just det barnet så försöker jag att fånga 

lärtillfället och utifrån det bygga upp en pedagogisk dokumentation. Hon har även utarbetat 

en mall som hon gör sina dokumentationer utefter som hon beskriver för oss.  

a) Själva dokumentationen: Vad jag uppmärksammar att B visar intresse för… Beskrivningen 

är värderingsfri och tittar på hur barnet gör. 

b) Reflektion barn/pedagog (jag): Vad berättar B att han/hon gör enligt foto, teckningar etc.? 

vad säger barnet? 

c) Reflektion för pedagogerna: Här använder jag och mina kollegor oss av läroplanens 

strävansmål. Vi/jag tänker på vad B faktiskt gör. Jag/Vi tänker på vilken förmåga barnet 

besitter och på vilket sätt barnet gör utan att bedöma barnets görande som bra eller dåligt. Här 

tittar vi också på HUR vi kan få B att utmanas ytterligare i sitt lärande, vad behöver B för 

material etc., finns det fler barn är intresserade för liknande. 

d) Utveckling/utmaning: T.ex. B får tillgång till material för att ytterligare ges tillfällen till att 

utveckla sitt intresse eller sin nyfunna kunskap. Blir uppmuntrad att fortsätta. Om fler barn är 

intresserade försöka få ihop ett samarbete (Pedagog A, personlig kommunikation, 14 

november 2012). 

En annan pedagog arbetar med pedagogisk dokumentation genom att utifrån det 

dokumenterade materialet se vad hon behöver lägga fokus på, vad barnen behöver, hur hon 

kan utveckla verksamheten och barnen vidare, det ska vara ett redskap att utveckla 

verksamheten för barnens bästa. Ett bra sätt kan vara att ta några foton på hösten av miljön 

och efter ett halvår gå tillbaka och se vad som hänt.  

Pedagog C berättar att i deras arbetslag använder be bilder som de har tagit vid olika tillfällen 

och sätter in i barnens portfolio eller på en tv skärm med bildspel som visas under dagen på 

förskolan. 

”Utifrån bildskärmen samtalar vi med barnen, antingen enskilt eller i grupp om de olika 

bilderna och ställer frågor som: Vad gör du där? Hur tänkte du med det? För att ta del av 

barnens tankar omkring händelser. Det som barnen säger, skrivs ner som text och sätts ihop 

med bilderna” (Pedagog C, personlig kommunikation 15 november 2012).  
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Hon beskriver det som en dokumentation att utgå ifrån, med hjälp av dessa dokumentationer 

kan man gå tillbaka, reflektera och utvärdera verksamheten för att sedan gå vidare menar hon. 

Det vanligaste sättet att dokumentera bland de intervjuade pedagogerna är att använda sig av 

kamera, och utifrån bilderna anteckna. Pedagog B nämner här tiden som ett hinder där hon 

anser att hon gärna skulle vilja reflektera mer med barnen men det hinns inte med. 

5.3 Vad skall dokumenteras och i vilket syfte dokumenterar pedagogerna 

Pedagogerna är samstämmiga med att dokumentationerna är till för att synliggöra vad barnen 

gör i förskolan. Pedagog B beskriver att de jobbar mycket med att samla barns alster på 

väggarna samt ha som underlag för utvecklingssamtalen för att synliggöra barnens vardag och 

utveckling. De fyra andra pedagogerna nämner också syftet om att synliggöra vad som sker i 

vardagen på förskolan för att kunna ha som underlag för utvecklingssamtal. En av 

pedagogerna lyfter även att syftet är att få syn på verksamheten och hur vi får kvalitet i 

förskolan. Hon menar även att det är en fråga som behöver lyftas hela tiden i verksamheten 

och kritiskt granska vad som görs för att kunna bli bättre. 

Pedagog A tar det ett steg vidare och menar att genom att barnen har en egen pärm med 

händelser som en pedagog har dokumenterat, ger det barnen en bekräftelse på att någon ser 

vad de gör och vad barnet kan. ”För mig är det viktigt att kunna tydliggöra barnet dess 

utveckling, genom att sitta ner tillsammans och titta i barnets pärm. Konstatera vad barnet 

har lärt sig och hur det har gått till” (Pedagog A, personlig kommunikation, 14 november 

2012). 

Hon beskriver att när ett barn själv tar sin pärm och kommer och sätter sig och vill att vi tittar 

på t.ex. första gången som barnet själv klarade av att dra byxorna över skorna Det kan verka 

som en bagatell för den som inte har ”observations glasögongen” på sig, men för barnet kan 

det vara det största som hänt och dessutom får barnet en bekräftelse av att bli sedd och få 

känslan av att lyckas. 

Pedagog D menar att syftet med att dokumentera är för att allt ska kunna utvecklas vidare, val 

av arbeten, verksamheten och arbetssätt ska med hjälp av dokumentation kunna utvecklas och 

bli bättre. Pedagog E anser att det är viktigt att dokumentera lärandet och lärandeprocesser, 

”vi kan ställa följdfrågor och på det sättet komma vidare och utmana barnen” (Pedagog E, 

personlig kommunikation, 15 november 2012). 

5.4 Betydelse för pedagogernas arbete och verksamhetens utveckling 

Alla pedagoger har på den här frågan ett gemensamt svar att det handlar om att se och ta 

tillvara på barnens lärtillfällen.  

Pedagog B menar att dokumenten är ett bra underlag för utvecklingssamtal, vilket även en 

annan pedagog nämner men lägger fokus på barnen och använda dokumentationen för att föra 

dialog med barnen, och utveckla verksamheten utifrån det tillsammans med barn och  
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kollegor, genom dokumentationen menar hon på att de får syn på vad som intresserar barnen 

och att arbeta utifrån barnens egna tankar kan man komma lång med. En annan pedagog 

menar att för att en utveckling skall kunna ske genom dokumentation är det viktigt att 

reflektera över dokumentationerna. ”Det är genom dokumentationen som vi får syn på 

verksamheten och vad som kan förändras” (Pedagog C, personlig kommunikation, 15 

november 2012). Hon beskriver att de ibland brukar intervjua barnen om saker de tycker om 

att göra och vad de skulle vilja göra. 

Delaktighet är en annan aspekt av pedagogiskt dokumentation som pedagog E beskriver som 

en viktig del för henne. Med det menar hon att det är viktigt att barnen får vara delaktiga i det 

som sker i deras vardag på förskolan. Som ett exempel beskriver hon att de i arbetslaget 

använder en ”lärplatta” som de ibland filmar barnen med, en dag i veckan tittar pedagogerna 

tillsammans med barnen på det som de har filmat. Hon tar upp ett tillfälle från gymnastiken 

där det inte har fungerat så bra vid städningen:  

”Vi filmade och visade barnen. Ska vi ha det så här? Hur kan vi göra för att det ska fungera 

bättre? Barnen fick fundera och berätta vad de tyckte och tänkte och många kloka förslag 

kom fram som ledde till att det fungerade bättre” (Pedagog E, personlig kommunikation, 15 

november 2012).  

5.5 Pedagogisk dokumentation i förhållande till tidsaspekten 

På den här frågan uttrycker pedagogerna delade meningar om pedagogisk dokumentation i 

förhållande till tidsaspekten. Flera pedagoger menar att tiden inte alltid räcker till eftersom det 

är mycket som skall hinnas med under en dag i förskolan. En av pedagogerna beskriver att 

planeringstiden ofta naggas på, på grund av vikariebrist och annat som kan uppta den tiden. 

Eftersom tiden i barngrupp är svårt att ta ifrån, är det ofta planeringstiden som drabbas. En 

annan pedagog säger även hon att tiden är knapp och mycket som skall hinnas med under den 

planeringstid de har, men det handlar om att använda tiden rätt och prioritera vad som är 

viktigt. De har sin planeringstid men anser att det skulle behövas mer tid att jobba med det 

här.  

Pedagog A menar däremot att med den planeringstid som de har, finns det stor möjlighet att 

jobba med pedagogisk dokumentation. ”Det handlar mycket om att lära sig att se 

lärtillfällena och ta tillvara dem för att ha ett bra underlag till dokumentationen och sedan 

göra den pedagogisk genom att ta in barnet och diskutera med det om dokumentationen” 

(Pedagog A, personlig kommunikation, 14 november 2012).  

Genom att se med ”observations glasögon” som hon kallar det, i det dagliga vardagsarbetet 

och reflektera med barn samt kollegor under dagens gång, finns det tid för det.  
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5.6 Arbetslagets arbete med pedagogisk dokumentation 

Här skiljer sig svaret något mellan pedagogerna, en av pedagogerna beskriver det som att alla 

i arbetslaget inte är lika bekväma med att arbeta med pedagogisk dokumentation och ser inte 

syftet med att göra det. Pedagog A beskriver att för henne är intresset för pedagogisk 

dokumentation stort och hon läser och försöker utveckla sig inom området, för hennes 

kollegor är det ett helt nytt sätt att arbeta på, de försöker tillsammans i arbetslaget reflektera 

tillsammans över varandras dokumentationer och ge feedback för att komma vidare och 

utveckla varandra inom området.  

Pedagog B beskriver arbetslagets arbete så här: ”Tillsammans i arbetslaget reflekterar vi över 

dokumentationerna inför utvecklingssamtal, som ett underlag för vad de vill ta upp för att få 

en tydlig bild och medvetenhet över saker som sker” (Pedagog B, personlig kommunikation, 

14 november 2012). 

En av pedagogerna använder dokumentationerna för att tillsammans med arbetslaget 

reflektera över verksamheten, inte under någon speciell tid utan det sker fortlöpande när något 

speciellt uppkommer. Pedagog E förklarar användandet av pedagogisk dokumentation på 

följande sätt: ”Då vi har våra avdelningsplaneringar så använder vi dokumentationer för att 

reflektera över vårt arbete, miljö osv. För att sedan utveckla den till barnens bästa” (Pedagog 

E, personlig kommunikation, 15 november 2012). 

5.7 Positivt och negativt om pedagogisk dokumentation 

Alla pedagogerna uttrycker att pedagogisk dokumentation är ett arbetssätt som är positivt för 

deras egen pedagogroll samt för att utveckla verksamheten. Det som kommer fram som 

negativt är tidsaspekten, att det tar tid att jobba med pedagogisk dokumentation och det är 

mycket annat som skall hinnas med. Pedagog B beskriver pedagogisk dokumentation som 

något som är ”jättekul att jobba med”, men hon menar på att det tyvärr finns för lite tid att 

arbeta med det. Detta är även något som de andra pedagoger håller med om förutom pedagog 

A däremot ser bara positiva aspekter med att arbeta med pedagogisk dokumentation, hon 

säger att det handlar om att pedagogerna måste inse vilket bra arbetsverktyg det är bara man 

lär sig att ha på sig sina ”observationsglasögon” och tillåter sig att se och tydliggöra barnens 

lärtillfällen för sig själv och för barnet. ”Att barnet sedan är med på utvecklingssamtalen och 

själva får utifrån sin ”pärm” berätta om deras dagar på förskolan för föräldrarna tycker jag 

är guldvärt” (Pedagog A, personlig kommunikation, 14 november 2012).  

Pedagog E menar att det positiva är att barnen blir medvetna om sitt lärande, det är ett sätt för 

oss pedagoger att komma vidare och utmana och utmanas, genom reflektion har vi stor 

möjlighet till det. Det hon tar upp som negativt med pedagogisk dokumentation är att inte 

göra det för stort och svårbegripligt. En annan negativ aspekt som tas upp är brist på kunskap 

om ämnet som skapar problem för arbetet med pedagogisk dokumentation.  
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Hon nämner också att de inte är några proffs men försöker så gott det går, men att de håller på 

och lär sig, bland annat genom Skolverkets stödmaterial (2012) ”Uppföljning, utvärdering och 

utveckling i förskolan.” 

Pedagog F tycker att hon själv och andra pedagoger får för lite fortbildning i pedagogisk 

dokumentation. Hon säger att hon och en kollega läste 10 poäng pedagogisk dokumentation 

på högskolan för ett antal år sedan, då det var det ganska nytt och luddigt menar hon, men 

med tiden har det klarnat mer och mer vad det går ut på genom att ha provat sig fram. Hon 

tycker ändå att pedagoger får för lite fortbildning i just detta. ”Inte ens våra chefer har riktigt 

klart för sig vad detta är, bara att vi ska göra det. Men vårt arbetslag är på gång och vi 

trevar oss” (Pedagog F, personlig kommunikation, 15 november 2012).  

6. Diskussion 

I den här delen kommer vi föra en diskussion kring vårt metodval och resultatet där vi 

sammankopplar till litteraturen som vi har tagit del av, med resultatet som vi tagit del av via 

intervjuerna. Eftersom att vårt syfte med studien var att vidga förståelsen av hur pedagoger 

uppfattar och arbetar med pedagogiskt dokumentation, kommer huvuddelen av diskussionen 

bestå av de intervjuades perspektiv av pedagogisk dokumentation.  

6.1 Metoddiskussion 

Efter att ha förberett oss väl inför intervjuerna genom att läsa in oss på ämnet, vilket Kvale 

och Brinkmann (2009) belyser att man som intervjuare bör ha goda kunskaper om ämnet. 

Efter att ha läst in oss på området, formulerade vi ett syfte för studien. Vidare valde vi att 

använda oss av kvalitativ forskningsansats eftersom vårt syfte med studien var att ta del av 

pedagogers uppfattningar och upplevelser om pedagogisk dokumentation. Trost (1993) menar 

att kvalitativ studie är att föredra när man vill förstå någon annans sätt att resonera, samt 

urskilja handlingsmönster. Vi ville ta del av den intervjuades levda vardagsvärld om ämnet ur 

personens perspektiv och handlingar vilket enligt Kvale och Brinkmann (2009) är syftet med 

den kvalitativa forskningen.  

Valet av att använda oss av intervjuer baserades på att vi ville ta del av pedagogers 

uppfattningar och upplevelser om pedagogisk dokumentation. Utifrån valet av att använda oss 

av kvalitativa intervjuer, utgick vi ifrån intervjuer med halvstrukturerad karaktär där 

intervjuerna anpassas utifrån intervjupersonens svar, intervjun liknar ett vardagssamtal och 

stämningen blev avslappnad. Att intervjupersonerna fick välja tid och plats tror vi 

underlättade för att intervjupersonen skulle känna sig trygg och avslappnad. Som beskrivet 

ovan använde vi oss av ljudinspelning med mobiltelefon som hjälp, efter godkännande av 

intervjupersonerna. Ljudinspelningen var till stor hjälp för oss eftersom det gav oss möjlighet 

att koncentrera oss på intervjun vilket även Kvale och Brinkmann (2009) belyser som en 

fördel med att använda sig av ljudinspelning. De menar att den som intervjuar kan  
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koncentrera sig på ämnet och dynamiken i intervjun samt att man kan använda sig av 

ljudinspelningen för omlyssning. 

Efter att ha intervjuat de fem tillfrågade pedagogerna upplevde vi att fick liknande svar, vilket 

enligt Zetterquist-Eriksson och Ahrne (2011) beskriver som att man upplever mättnad i 

intervjun. Därför valde vi att inte intervjua fler pedagoger. Vår bedömning av 

intervjupersonernas trovärdighet anser vi är tillförlitligt, det finns ingen anledning att tro att 

deras svar inte stämmer. Därmed anser vi att svaren som pedagogerna gav under intervjuerna 

är trovärdiga. Det vi ville få ut av intervjuerna var att ta reda på hur och varför pedagogerna 

arbetar med pedagogisk dokumentation, vilka positiva kontra negativa aspekter det finns och 

det anser vi att vi fick svar på genom våra frågor. Patel och Davidsson (2003) beskriver att 

syftet med kvalitativa intervjuer är att upptäcka och identifiera egenskaper hos 

intervjupersonen som exempelvis dennes uppfattningar om något visst fenomen, i detta fall - 

pedagogisk dokumentation. Vi anser därmed att vi har uppnått syftet som vi hade med 

kvalitativa intervjuer, genom våra frågor fick vi svar på intervjupersonernas uppfattningar om 

pedagogisk dokumentation och hur pedagogerna arbetar med det.      

Eftersom vårt syfte med studien är att beskriva hur pedagoger uppfattar och arbetar med 

pedagogisk dokumentation, valde vi ut pedagoger som vi visste arbetar med ämnet. Något 

som vi uppmärksammat genom praktik och arbete i verksamheterna där de utvalda 

pedagogerna verkar. Genom att pedagogerna arbetar med pedagogisk dokumentation tror vi 

att chansen att få utförliga svar ökar. Däremot har vi ställt oss frågan om resultatet hade sett 

annorlunda ut om vårt urval hade gjorts slumpmässigt? Kanske hade vi fått ett bredare resultat 

då? Hade resultatet skiljt sig om vi valt ut några manliga pedagoger? Eller valt pedagoger som 

verkar i olika delar av landet?  

6.2 Resultatdiskussion 

Vi fick inte den variation på resultatet som vi hade hoppats på, vilket också beror på att vi 

hade förväntat oss svar som stämde mer med litteraturens negativa aspekter som finns om 

pedagogisk dokumentation vilket vi trodde skulle vara framträdande men så var inte fallet. 

Det som framgår utifrån våra intervjuer är att alla pedagoger ser pedagogisk dokumentation 

som något positivt och som främjar deras arbete i verksamheten på olika sätt. Som vi har 

kunnat koppla ihop med litteraturens positiva aspekter. Pedagogernas sätt att arbeta med 

dokumentationer skiljer sig något från pedagog till pedagog, men som pedagog A säger att 

sättet att göra det på skiljer mellan pedagogerna i arbetslaget och hon har hittat sitt sätt att 

göra det på. Detta är något som även Lenz Taguchi (2000) beskriver att sättet att arbeta med 

pedagogisk dokumentation kan skilja sig från pedagog till pedagog där hon följaktligen menar 

att ämnet kan vara svår identifierat. Wien (2011) beskriver att många pedagoger är ovana att 

jobba med pedagogisk dokumentation. Det finns ingen färdig ”mall” för hur arbetet med 

pedagogisk dokumentation ska se ut. Författaren menar även att pedagogisk dokumentation är  
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något som inte går att kopiera, utan att man måste göra det till sin egen som passar in i den 

verksamhet som man verkar i.   

Pedagogerna som har intervjuats är överrens om att en del av syftet med 

dokumentationsarbete är att få syn på det som sker i verksamheten för att kunna utveckla den. 

Vilket är något som även Lpfö 98 (2010) uttrycker:  

Förskollärare ska ansvara för att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och 

systematiskt dokumenteras, följs upp och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera 

hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens 

mål och intentioner. (Lpfö 98, 2010, s. 14)  

Några av pedagogerna nämner även att de via dokumentationerna kan utveckla verksamheten 

mot målen som finns i läroplanen, vilket visar på att de använder dokumentationer för att 

komma vidare i arbetet med läroplanen i ryggen. Som en av pedagogerna nämner hon 

använder fotografier av händelser till att för en diskussion med barnen om vad barnet gjorde i 

den specifika händelsen för att för höra barnets tankar om det. Det här beskriver även 

skolverket (2012) att det handlar i ett första steg att lyssna, iaktta och fånga lärprocesser 

genom just fotografier och anteckningar samt i ett vidare steg föra samtal med barnen om det 

som har dokumenterats. På det här sättet gör dokumentationen det möjligt att ta riktning mot 

hur de kan arbetare vidare för utveckling.  

Åberg och Lenz Taguchi (2005) menar att genom att ha den dokumenterade händelsen som 

utgångspunkt för att reflektera och diskutera tillsammans med barnen och kollegor då får man 

dokumentationen pedagogisk. Att enbart samla på händelser, utan att göra någon vidare 

reflektion över dessa innebär enbart dokumentation. Pedagogerna vi intervjuat beskriver alla 

att de använder dokumentationerna för att på något sätt komma vidare i utvecklingen av 

verksamheten men sättet att göra det på skiljer sig åt.   

Pedagog A reflekterar utifrån syftet att lära sig mer om pedagogisk dokumentation, i 

arbetslaget ger dem feedback på varandras dokumentationer. Pedagog B reflekterar 

tillsammans med arbetslaget inför utvecklingssamtalen. Pedagog D beskriver att de i 

arbetslaget reflekterar tillsammans under avdelningsplaneringarna utifrån dokumentationerna 

hur de kan utveckla verksamheten för barnen. Vilket för oss var lite överraskande eftersom de 

vi intervjuat beskriver sig själva som att de jobbar mycket med pedagogisk dokumentation 

och enligt Åberg och Lenz Taguchi (2005) är själva reflektionsarbetet den delen då den 

pedagogiska dokumentationen startar. Att samla händelser är bara början av arbetet och 

utifrån svaren som vi har fått är det bara Pedagog D som nämner reflektioner för att utveckla 

verksamheten. 

Tillvägagångssättet med pedagogisk dokumentation ser olika ut mellan pedagogerna och alla 

har inte heller samma syfte med det. Det framgår också av litteraturen samt av intervjuerna att 

alla pedagoger inte vet skillnaden mellan dokumentation och pedagogisk dokumentation.  
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Pedagog B berättar att dem samlar barnens alster på väggarna i syfte att föräldrarna ska få ta 

del av barnens vardag samt används det vid utvecklingssamtal. Detta liknar mer 

dokumentation än pedagogisk dokumentation, enligt Skolverket (2012) ska man:  

Fånga barnens pågående aktiviteter och relationer för att få en möjlighet att diskutera dessa 

och utmana dem vidare. Genom att göra barnen delaktiga i att själva dokumentera sitt arbete 

medan det pågår, eller genom att dokumentationen görs bland barnen så att de kan se den och 

integrera med den. (Skolverket, 2012, s. 16)   

Ett exempel på hur vanlig dokumentation blir pedagogisk beskrivs av pedagog C, hon 

använder bilder från bland annat barnens portfolio, man kan även kalla det mapp eller pärm, 

för att samtala med barnen. Hon ställer olika frågor som innebär att barnen reflekterar över 

bilderna och de frågor som ställs, hon skriver ned vad barnen berättar och sätter sedan ihop 

det med bilderna. En fråga vi ställde oss i efterhand är; Kan barnen komma ihåg vad dem 

tänkte vid tillfället när bilden togs om man inte låter barnen reflektera vid samma tidpunkt? 

Denna fråga borde vi ha ställt i samband med intervjun eftersom det är en relevant och 

intressant fråga. Samtidigt står det inte heller i läroplanen att barnens reflekterande över det 

som pågår ska ske medan det pågår. Så det är varken rätt eller fel, det är en bedömning man 

själv gör som pedagog.  

Resultaten som vi fått fram är positiva, pedagogerna som vi intervjuat ser positivt på 

pedagogisk dokumentation, vilket även stämmer bra överens med litteraturen som vi har läst. 

Det negativa som vi däremot trodde skulle uppenbara sig utifrån samtalen med pedagogerna 

var utifrån Bjervås (2011) hon menar att det finns en risk att barnen blir störda av 

dokumenterandet och att barnen klassificeras och kategoriseras. Här ställer vi oss frågan om 

det kan vara så att pedagogerna inte uppfattar detta själva, därför hade det varit intressant att 

observera pedagogerna för att få svar på den frågan. Även Lindgren och Sparrman (2003) 

framhöll en etisk aspekt, då de menar att barnen inte har någon möjlighet att tacka nej till att 

delta i dokumentationer som görs i förskolan. Dokumentationer som sedan visas upp för 

pedagoger, barn och föräldrar samt i vissa fall politiker. Skolverket (2012) belyser också den 

etiska aspekten av dokumenterandet och menar att pedagogerna måste vara lyhörda om 

barnen är tillfreds med att dokumenteras. Ingen av de intervjuade pedagogerna nämnde något 

om denna negativa aspekt av dokumenterandet. Tar pedagogerna förgivet att barnen vill 

delta? Eller är det så att pedagogerna utgår ifrån denna aspekt och inte har funnit något som 

visas på att barnen inte vill delta? 

 

De negativa aspekterna som flera av pedagogerna framhöll var tidsaspekten, att tiden inte 

räcker till, som även det nämns i litteraturen. Tidsaspekten ser olika ut från förskola till 

förskola. En del har mer tid och andra mindre, där ser vi ett stort problem. Ett problem som 

man borde kunna åtgärda, men som vi tror så handlar det mycket om det ekonomiska. 

Barngrupperna blir större och större och personalen är den samma, i vissa fall även 

indragningar på personalstyrkan. Det beror mycket på att kommunerna måste spara pengar 

och barnomsorgen blir då lidande eftersom att många politiker anser att man kan spara pengar  
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på olika sätt i förskolan. Det vore rättvist om alla förskolor fick tilldelat lika mycket 

reflektionstid eller vad som anses rimligt för hur förskolan ser ut, är det lite barn på en 

avdelning behöver man kanske inte lika mycket tid som en avdelning som har dubbelt så 

många barn. Idag ser det ut så att en Pedagog kan ha 6 timmar reflektionstid per vecka och en 

annan pedagog har bara fyra timmar per vecka.  

 

Det borde vara en självklarhet att alla förskolor har rätt till den tiden som behövs för att 

arbetet med pedagogisk dokumentation, men så ser det inte ut idag enligt vår studie. Något 

som framgår tydligt av litteraturen men också utifrån våra intervjuer är att reflektionsarbetet 

är viktig för både pedagogen och barnet. Skolverket (2012) framhåller att ”Det handlar om att 

observera, dokumentera och följa hur den pedagogiska verksamheten svarar mot målen, vilka 

möjligheter det finns att utveckla verksamheten och öka kvaliteten samt hur verksamheten på 

bästa sätt kan bidra till barnens utveckling och lärande” (Skolverket, 2012, s. 10). 

Reflektionsarbetet är alltså en viktig del i arbetet med pedagogisk dokumentation.  

 

Pedagog A menar däremot på att man skall ta tillvara på lär tillfällena för att ha ett bra 

underlag till dokumentationen och sedan göra den pedagogisk genom att ta in barnet och 

diskutera med det om dokumentationen. Alltså hon menar att det inte behövs någon specifik 

tid under veckan där man har sin reflektionstid, utan att det sker dagligen hela tiden barnen är 

på förskolan. Till skillnad från de andra svaren vi fått menar hon på att tid alltid finns, och det 

handlar mer om vad man gör av sin tid. Deras arbetsdagar är oftast 8 timmar om dagen så tid 

borde finnas, det handlar inte alltid om att gå ifrån verksamheten för att kunna arbeta med 

pedagogisk dokumentation, det kan vara tillräckligt att vara uppmärksam och medveten om 

vad som sker bland barnen, att synliggöra och bygga vidare på det som intresserar barnen. 

Skolverket (2012) Framhåller också att man bör involvera barnen fortlöpande i 

dokumentation och diskussion, men också att barnen blir delaktiga i det gemensamma arbetet.  

En annan kritisk aspekt var att pedagog F och pedagog E uttryckte att de har för lite kunskap 

inom området, att de får för lite fortbildning i pedagogisk dokumentation och att det skapar ett 

problem med arbetet med pedagogisk dokumentation. Åberg och Lenz Taguchi (2005) menar 

att den pedagogiska dokumentationen skall vara ett stöd i arbetet för pedagogerna, inte en 

plikt som det lätt kan bli om man inte greppat användandet av dokumentationerna. Då blir det 

mer något som belastar än hjälper vilket tanken är att det skall vara. De pedagoger som har 

uttryckt avsaknandet av kunskap inom området hör även till dem som har svarat att tiden inte 

räcker till, vilket tyder på att det går hand i hand. De pedagoger har inte lärt sig att arbeta med 

dokumentationerna på sättet som ger dem ett stöd i arbetet, således ser de mer på det som en 

till uppgift till deras redan fullspäckade dagar.  

I Bakgrunden har vi beskrivit en kritisk aspekt av pedagogisk dokumentation som i många fall 

gör att pedagoger som är medvetna om denna problematik väljer bort att dokumentera, och 

det är att pedagogerna ser risker med att dokumentationsmomentet stör barnen i deras förlopp. 

Genom de olika tillvägagångssätten som fotografering, videofilmning och de anteckningar  
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som tillförs uppkommer upplevelser som inte alltid är positiva. Detta var inte något som 

pedagogerna vi intervjuade ansåg vara ett problem, men en fråga vi kunde ha ställt i samband 

med intervjuerna är om pedagogerna känner att de stör barnen i deras förlopp.   

 

Avslutningsvis så har vi utifrån vår studie fått uppfattningen att pedagogisk dokumentation 

blir vad man gör den till. Det är två år sedan Lpfö 98 (2010) kompletterade med ett helt 

avsnitt åt uppföljning, utvärdering och utveckling. Läroplanen menar att förskolans 

verksamhet ska dokumenteras, följas upp och utvecklas, detsamma gäller varje barns 

utveckling. Det är förståeligt att pedagoger inte är vana med det och att pedagoger inte vet hur 

man går tillväga för att dokumentera pedagogiskt. Det är inte alla förskolor som arbetar med 

pedagogisk dokumentation och vi gjorde ett medvetet val att i vår studie utgå ifrån pedagoger 

som vi vet arbetar med pedagogisk dokumentation. Men vi har under våra intervjuer funnit att 

några av de pedagogerna som säger sig arbeta med pedagogisk dokumentation arbetar mer 

med endast dokumentation när de har beskrivit sitt tillvägagångssätt.  

6.3 sammanfattande slutsatser 

Även vi har upplevt att det inte är alla pedagoger som förvaltar sin tid de har till planering och 

reflektion som är till för verksamheten och barnen, utan används till annat där barnen inte är 

inblandade. Vilket vi tror till viss del handlar om hur man ser på verksamheten och vilken 

barnsyn man har. Ser pedagogen det som barnpassning eller en verksamhet som skall utveckla 

barnen? Eller handlar det om att pedagogerna upplever att deras kunskap om ämnet är 

bristfälligt? 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

Eftersom vi gjorde ett medvetet val och valde ut pedagoger som vi vet arbetar med 

pedagogisk dokumentation har vi under studiens gång funderat på om vi hade fått ett annat 

resultat om urvalet av pedagoger hade sett annorlunda ut. Hur hade det sett ut om vi hade valt 

pedagoger på ett slumpmässigt vis? Eller intervjuat både manliga och kvinnliga pedagoger? 

Vi tycker det skulle vara intressant att få ett större helhetsperspektiv över hur det ser ut i 

verksamheterna. Eftersom läroplanen säger att förskolan skall arbeta med uppföljning, 

utvärdering och utveckling och pedagogiskt dokumentation är ett bra förhållningssätt, vore 

det intressant att se hur det ser ut i det stora hela. Genom att använda sig av exempelvis en 

enkätundersökning skulle man få med en större undersökningsgrupp som vi tror ger ett 

bredare resultat. 

6.5 Slutord  

Det har varit en lång resa med detta examensarbete, vi har lärt oss mycket under vägen och 

under resans gång har vi fyllt våra ”ryggsäckar” med lärorika möten från litteraturen, 

intervjuer och av varandra. Något som har varit till stor hjälp för oss är skolverkets 

stödmaterial (2012), den har hjälpt oss att få en klarare bild av vad arbetet med pedagogisk 

dokumentation innebär och vilka förväntningar det finns på pedagogerna.  
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Stödmaterialet har fungerat lite som en handbok för oss och besvarat många frågor. Vi skriver 

i inledningen att ”I vår utbildning har vi fått en inblick i hur pedagogisk dokumentation kan 

användas som ett verktyg för att utveckla förskolans verksamhet men också vår pedagogroll, 

så att vi sedan kan förändra och utveckla den.” Efter denna studie har vi lärt oss mer om 

pedagogisk dokumentation och fått en större förståelse för hur arbetet kan gå till utifrån vår 

studie. Vi hoppas även att denna studie kan bidra till andra pedagogers förståelse om 

pedagogisk dokumentation. 

Studiens syfte har varit att beskriva hur pedagoger uppfattar och arbetar med pedagogisk 

dokumentation. Genom intervjuer har våra frågor besvarats och det har varit väldigt intressant 

att få ta del av andra pedagogers uppfattningar om pedagogisk dokumentation. Det har 

framför allt varit intressant att använda pedagogernas svar i jämförelse med litteraturen och 

upptäcka kontraster.  

Slutligen det vi har uppmärksammat är att många av de negativa aspekterna som har 

beskrivits i litteraturen som vi har tagit del av inte stämmer överrens med verkligheten utifrån 

våra intervjupersoners svar. Det fanns istället andra negativa aspekter om att tiden inte räcker 

till och att pedagogerna har för lite kunskap om ämnet. De positiva aspekterna över 

pedagogisk dokumentation var mycket distinkta. Det framgår tydligt att pedagogisk 

dokumentation är ett bra verktyg för att utveckla förskolans verksamhet och att göra 

pedagoger medvetna om sin pedagogroll för att kunna utveckla och förändra den till att bli en 

bättre pedagog.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

 

1. Hur många år har du arbetat som förskollärare? 

 

2. Hur många barn finns på din avdelning? 

 

3. Vad är pedagogisk dokumentation för dig? 

 

4. På vilket sätt använder du pedagogisk dokumentation i den pedagogiska 

verksamheten? Ge gärna ett exempel på hur det kan te sig. 

 

5. Vad anser du är viktigt att dokumentera och vad är syftet med det? 

 

6. Vilken nytta anser du den pedagogiska dokumentationen har för verksamheten och ditt 

arbete? På vilket sätt? 

 

7. Upplever du att tiden finns för att arbeta med pedagogisk dokumentation? 

 

8. På vilket sätt använder ni i arbetslaget pedagogisk dokumentation? 

 

9. Vilka positiva kontra negativa aspekter anser du finns med arbetet med pedagogisk 

dokumentation? 
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