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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka på vilka olika sätt barnen blir delaktiga 

pedagogiska dokumentation och hur den pedagogiska verksamheten påverkas av barnens 

delaktighet. Observationer gjordes på en avdelning med barn i blandade åldrar. Det 

utfördes även en kompletterande intervju med en av pedagogerna. Studien fokuserade på 

hur barnen blir delaktiga i arbetet med pedagogisk dokumentation och hur denna 

delaktighet påverkade de didaktiska valen för planeringen av verksamheten. Resultaten 

visar på hur arbetssättet speglar av sig på verksamhetens utformning där barnen upplever 

en tillåtande miljö där de vågar uttrycka tankar och idéer under arbetsprocesser. Samtidigt 

som det är en tidskrävande process. 

Med hjälp av denna studie önskar jag kunna visa ett exempel hur pedagogisk 

dokumentation kan fungera i en pedagogisk verksamhet och potentialen i det specifika 

arbetssättet. 

 

Nyckelord: pedagogisk dokumentation, konstruktionism, medkonstruktör, barns 

perspektiv 
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Inledning 

I dagens förskola är det ett tydligt krav att pedagogerna ska dokumentera, utveckla och 

utvärdera verksamheten. Det finns många olika sätt att göra detta på, och av alla dessa är 

pedagogisk dokumentation en form som fler och fler förskolor använder sig av. En viktig 

del i arbetet med pedagogisk dokumentation är att barnen är delaktiga under hela 

processen. Under mina vfu-perioder har jag märkt att detta inte alltid är så lätt, och därför 

vill jag i mitt självständiga arbete undersöka barns delaktighet i pedagogisk dokumentation 

lite närmare. Verksamheten är en miljö där barnen ska upptäcka och lära sig nya saker och 

jag anser att därmed borde barnen vara delaktiga i verksamhetens utformning och 

arbetssätt. Detta ses i dag som ett tidskrävande arbetssätt men de fördelar som möjliggörs 

borde väga upp tidskostnaden. Som blivande förskollärare finner jag det viktigt att ha en 

förståelse kring en dokumentation vars framväxt ökat markant inom förskoleverksamheten 

i Sverige. Det är viktigt att vara medveten kring de fördelar och nackdelar som finns med 

denna typ av dokumentation.  

 

Syfte 

Studiens syfte är att undersöka på vilka sätt barn är delaktiga i arbetet med pedagogisk 

dokumentation samt vad denna delaktighet får för inverkan för den pedagogiska 

verksamheten. 

 

Frågeställning 

1. På vilka sätt deltar barnen/bjuds barnen in att delta i arbetet med pedagogisk 

dokumentation? 

2. På vilka sätt får barnens delaktighet i arbetet med pedagogisk dokumentation effekter för 

den pedagogiska verksamhetens innehåll och form – med andra ord pedagogernas 

didaktiska arbete? 
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3. Bakgrund 

Att dokumentera förskolans verksamhet har länge varit ett intresse, pedagogisk 

dokumentation är däremot ett relativt nytt sätt att arbeta med dokumentation. Skolverkets 

stödmaterial beskriver att det tidigare har varit barnobservationer och dokumentation som 

haft ett starkt fäste (2012, s. 13). Skolverket förklarar att dessa barnobservationer var 

menade att underlätta en planerad pedagogisk verksamhet som var anpassad efter barnens 

utveckling. Dessa observationer, som även finns idag, bestod av utvecklingsscheman som 

utgår från att utvecklingen sker förutbestämt (2012, s. 13-14). Idag är dokumentationen 

synlig i verksamheten och uppmärksammas för barngruppen. Detta beskriver skolverkets 

stödmaterial inte var fallet vid barnobservationer där observatörerna inte skulle synas och 

vara delaktiga i verksamheten som barnen var delaktiga i. Dessa dokumentationer 

skickades för utredning till läkare samt vetenskapsmän som bedömde dessa utefter det 

rådande utvecklingsteoretiska synsättet. Dessa barnobservationer låstes in med tanke på att 

de föll under sekretesslagen (2012, s. 13-14). 

 

Denna uppsats fokuserar på vad som kallas för pedagogisk dokumentation. Begreppet 

kommer ursprungligen från den italienska förskolpedagogiken Reggio Emilia. Wood, Thall 

& Caruso Pharnell diskuterar den teoretiska utgångspunkten i Reggio Emilia där man 

flyttar fokus från pedagogen till barnen, som ses som kompetenta, nyfikna och kreativa. 

Materialet man använder är viktigt för pedagogiken och man ser det som den ”tredje 

pedagogen”. I dokumentationen ska man kunna se hur barnen samspelar med varandra, 

miljön och materialet (2015, s. 98). Skolverkets text förklarar det pedagogiska 

dokumentationens process som utgångspunkten i Reggio Emilia. I verksamheten fokuserar 

man på de frågor barnen funderar kring under en aktivitet.  Dock vill Åberg & Lenz 

Taguchi förklara omöjligheten att kopiera Reggio Emilias arbetssätt. Man kan reflektera 

kring deras tankar i arbetssättet som kan ge möjligheten att se verksamheten utifrån. Det 

finns en möjlighet att bli medveten om varför de befintliga traditionerna och 

förhållningssätten existerar. Pedagoger kan bli medvetna varför de förhåller sig på ett visst 

sätt i verksamheten om man förhåller sig till Reggio Emilias arbetssätt (2005, s. 13). Det 

som skiljer pedagogisk dokumentation från dokumentation är; att den pedagogiska 

dokumentationen bygger på ett antal specifika utgångspunkter för hur barn, lärande och 

pedagogens roll förstås. Men också genom att den pedagogiska dokumentationen används 

för kollektiv reflektion. Jag kommer nu beskriva detta under rubrikerna som följer i 

bakgrundsdelen. 
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3.1 Skillnad mellan pedagogisk dokumentation och dokumentation 

Pedagogisk dokumentation kommer ifrån Reggio Emilia-pedagogiken som tidigare nämnts 

i texten. Denna pedagogik har sitt ursprung från staden med samma namn, Reggio Emilia, 

som ligger i norra Italien (Pramling Samuelsson, Sommer & Hundeide, 2011, s. 250). 

Alla förskolor dokumenterar på ett eller annat sätt. Olika observationsformer är fotografier, 

filmer, videoinspelningar, anteckningar eller ljudinspelningar. Pedagogisk dokumentation 

är dock inte enbart dokumentation. Den pedagogiska dokumentationen bygger på att man 

reflekterar över dokumentationen och genom denna reflektion blir det möjligt att 

synliggöra olika perspektiv och synsätt vilket stöttar utvecklingen av verksamhetens arbete 

(Lenz Taguchi, 2013, s. 13; Åberg & Lenz Taguchi, 2005, s. 20). Lenz Taguchi beskriver 

att dokumentation är enbart olika typer av praktiker som fotografering och observation. 

Dessa praktiker används vid situationer eller aktiviteter och enbart fokuserar på att 

dokumentera det som har hänt. Hon skiljer begreppen åt genom att beskriva dokumentation 

som en tillbakasyftande praktik och fokuserar enbart på det som skett. Pedagogisk 

dokumentation skapas när en reflektion uppstår kring dokumentationen mellan pedagoger 

men även mellan pedagoger och barn. Hon menar att vid reflektionen kan 

dokumentationen förändras när olika individer få berätta ur sitt perspektiv. När reflektionen 

uppstår och olika individer får uttrycka sina upplevelser och åsikter kommer det fortsatta 

arbetet att förändras.  Att se individers oliktänkande som en tillgång för en fortsatt 

utveckling av verksamheten blir den inte enbart tillbakasyftande utan även framåtsyftande. 

(2013, s. 13). 

 

Den pedagogiska dokumentationen kan stötta alla som är delaktiga i verksamheten, barn, 

vårdnadshavare och pedagoger. Dahlberg, Moss & Pence menar att med hjälp av den 

pedagogiska dokumentationen synliggörs kvalitén och dennes betydelse för verksamheten 

(2014, s. 251). Åberg & Lenz Taguchi lyfter hur reflektionen mellan individer i 

verksamheten öppnar upp möjligheten att betrakta en situation ur olika perspektiv. 

Verksamheten blir i och med detta mer tillåtande och det finns inte enbart en sanning. Detta 

förhållningssätt menar författarna kan underlätta utvecklingen av verksamheten. Man tar 

hänsyn till de delade upplevelserna från reflektionen till utformandet av  de planerade 

aktiviteterna i verksamheten (2005, s. 20-21). 
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Skolverkets stödmaterial för uppföljning, utvärdering och utveckling lyfter hur 

pedagogerna ska reflektera tillsammans med barnen om tidigare dokumentation för att 

utveckla verksamheten (2012, s. 17). Detta gör barnen till subjekt i stället för objekt, Lenz 

Taguchi menar att observationer leder till dokumentationer. Dessa dokumentationer skapar 

en möjlighet för reflektion där utvecklingen av den pedagogiska processen kan skapas 

(2013, s. 72-73). 

 

3.2 Utgångspunkter för pedagogisk dokumentation 

Jag kommer nu beskriva de utgångspunkter som arbetet med pedagogisk dokumentation är 

tänkt att grunda sig på. 

 

3.2.1 Barnsyn 

I pedagogisk dokumentation konstruerar man en uppfattning via interaktion och samspel. 

Synen på barn konstrueras ständigt i varje individ genom interaktion med omvärlden, 

barnen lär av omvärlden (Lenz Taguchi, 2013, s. 42; Åberg & Lenz Taguchi, 2005, s. 58). 

Lenz Taguchi menar att pedagoger blir medvetna om hur barnen upplever sin omvärld 

genom observationer och dokumentationer där barnen uttrycker sig i samtal och aktion. 

Pedagogerna möjliggör att tillåta barnen ta ansvar och makt över sina upplevelser och idéer 

som kan påverka förskolans verksamhet. Barnen blir därmed egna individer som tillåts 

vara utgångspunkten i verksamheten (2013, s. 72). Lenz Taguchi lyfter hur barn ska tillåtas 

få uppleva kunskap och erfarenheter på sitt eget sätt. Pedagogen ansvara för att barnen ska 

få vara kreativa och fantasifulla och använda de begrepp som fungerar för dem. Genom att 

bjuda in barnet som medkonstruktör av kultur och kunskap menar hon att barnen får 

utforska sina begrepp på ett fantasifullt sätt. Detta arbetssätt gör lärandet lustfyllt där 

barnen får konstruera sina egna tankesätt och uppleva dem i stället för att pedagogen ska 

ge barnen svaret omedelbart (2013, s. 97). 

 

3.2.2 Syn på lärande och kunskap 

Dahlberg, Moss & Pence vill poängtera hur man ser lärandet som en aktivitet som kräver 

kommunikation och samarbete. Barnen konstruerar kunskap tillsammans med andra, vuxna 

och andra barn, om världen runt omkring (2014, s. 113). Åberg & Lenz Taguchi beskriver 

hur barnen ska lära och uppleva med miljön där samtal och dialoger uppstår (2005, s. 27-

28). Miljön ska vara tillåtande där barnen får visa sin kompetens och känna att de får prova 

och utforska miljön för att skapa erfarenheter (Lenz Taguchi, 2013, s. 45; Skolverket, 
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2012, s. 16). Dahlberg, Moss & Pence lyfter tillsammans med skolverket hur pedagogisk 

dokumentation fokuserar på de lärandeprocesser som har dokumenterats. Dessa processer 

uppstår i mötet mellan människor men även mellan individ och miljö. Med hjälp av detta 

uppmärksammas barnens kunskaper och intressen som kan stötta verksamheten att 

utvecklas till en stimulerande miljö (2014, s. 273; 2012, s. 9-11). I pedagogisk 

dokumentation finns ingen absolut sanning, barnen är kompetenta som lär sig av 

erfarenheter och upplevelser (Dahlberg, Moss & Pence, 2014, s. 253; Lenz Taguchi, 2013, 

s. 73). Åberg & Lenz Taguchi lyfter hur man i skapandet av aktiviteter hela tiden bör bygga 

på barnens perspektiv. Om inte aktiviteten har något sammanhang för barnen blir den även 

oviktig och har ingen mening i verksamheten (2005, s. 94). Dahlberg, Moss & Pence 

förklarar att barnen kan nå kunskap av upplevelser och reflektioner ur sina erfarenheter om 

man låter dem fördjupa sig i det som är intressant (2014, s. 256-257). 

 

3.2.3 Pedagogens roll 

Pedagogen ska vara en aktiv medkonstruktör, de deltar i att välja ut vad som är värdefullt 

att dokumentera och pedagogen ska utmana barnens synsätt med intressanta frågor som 

skapar samtal (Dahlberg, Moss & Pence 2014, s. 253; Skolverket, 2012, s. 68). Pedagoger 

ska våga utmana sig och prova tillvägagångssätt för att sedan kunna reflektera kring detta 

för att utveckla sin professionella yrkesroll. Genom att pedagoger gemensamt reflekterar 

kring den pedagogiska rollen möjliggörs ett tillfälle att diskutera kring olika synsätt och 

olika perspektiv som kan synliggöras (Dahlberg, Moss & Pence, 2014, s. 256). Skolverkets 

stödmaterial beskriver hur pedagoger bör ta ett barnperspektiv i reflektionsarbetet med 

barn. I och med detta skapas en möjlighet till ett barns perspektiv som kan fördjupa sig 

kring problem och möjligheter (2012, s. 17). Fokus ligger inte på pedagogen, en ledare 

som sitter på svaren, det blir ett kooperativt arbete där pedagogen är medkonstruktör av 

svar och kunskap man finner under aktivitetens gång (2012, s. 21). 

 

3.2.4 Ett utforskande arbetssätt 

Skolverkets stödmaterial för pedagogisk dokumentation lyfter hur man utgår ifrån ett 

specifikt förhållningssätt och pedagogiskt tänkande. De beskriver det som att lyssna in 

verksamheten och försöka förstå vad som sker (2012, s. 15). Ett utforskande arbetssätt kan 

börja med att barnen ställer frågor/problem de är intresserade av. Lenz Taguchi lyfter hur 

dessa frågor kan utmana barnen i deras tankeprocesser. Därefter konstruerar de lösningar 

eller svar på problemen/frågorna de är intresserade av (2013, s. 67). Elfström m.fl. 
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poängterar vikten av att ställa frågor och konstruera hypoteser. Barnen ska få möjligheten 

att undersöka dessa konstruktioner för att skapa erfarenheter och utvecklas vidare i 

processen (2008, s. 20). Detta syns och kommer fram i dokumentationen där olika 

konstruktioner av barnen samt oss själva synliggörs. Konstruktionerna öppnar för 

diskussioner och utveckling av pedagogers bemötande och förhållningssätt till barnen och 

verksamheten (Dahlberg, Moss & Pence, 2014, s. 254; Skolverket, 2012, s. 3). Åberg & 

Lenz Taguchi beskriver hur pedagoger tillsammans med barnen kan synliggöra olikheter i 

verksamheten. Genom att använda dem i utformande av aktiviteter och låta det kompetenta 

barnet och deras förmågor bli en del av det utforskande arbetssättet tillåts olikheter. De 

menar att alla kan lära av varandra med hjälp av dessa olikheter (2005, s. 80). Lenz 

Taguchi vill poängtera hur verksamheten kan möjliggöra ett utforskande arbetssätt med 

den pedagogiska miljön. Den kan kommunicera med barnen samt tillåta barnen att 

fokusera i verksamheten (2013, s. 48). 

 

3.3 Barns delaktighet viktigt i arbetet med pedagogisk dokumentation 

Läroplanen för förskolan lyfter mål där man i verksamheten ska sträva efter att förbereda 

barnen att bli samhällsmedborgare och vad som är gångbart i ett demokratiskt samhälle där 

man får vara delaktig i beslutsfattande (Lpfö98, rev. 2016, s. 12). Barnen kan även bli 

delaktiga i reflektionsprocessen av dokumentationen där de får berätta sina tolkningar och 

upplevelser av dokumentationen (Åberg & Lenz Taguchi, 2005, s. 20). Lenz Taguchi 

förklarar att göra material mer tillgängligt för barnen blir de mer deltagande i 

verksamheten och maktfördelningen jämnas ut (2013, s. 45). Läroplanen för förskolan 

lyfter hur verksamheten ska respektera det barnen uttrycker i samtal och handlingar och 

låta barnen känna sig bekräftade (rev. 2016, s. 12). Svenning förklarar hur många olika 

dokumentationsformer det finns och inte enbart de former pedagoger anser möjliga. 

Pedagogisk dokumentation ska finnas som en möjlighet för barnen att återberätta sina 

upplevelser. Detta bör pedagoger vara medvetna om i situationer när barn exempelvis vill 

ta med det som de skapat i verksamheten hem. Detta kan gälla när barnen vill ta hem en 

pinne eller plocka blommor i skogen (2011, s. 79). Svenning menar att om man vill närma 

sig ett barns perspektiv ska pedagoger låta barnen bli delaktiga i dokumentationsprocessen. 

Där får barnen möjlighet att välja om de vill sätta upp sin teckning på väggen, men detta 

kan även innebära att låta barnen vara delaktiga i processen att välja ut bilder som ska visas 

upp (2011, s.77).  
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3.4 Vad säger styrdokumenten? 

Idag kan man förstå vikten av dokumentationen i förskolan när man läser i förskolans 

läroplan. När den reviderades 2010 lades ett eget avsnitt till som behandlar dokumentation. 

Avsnittet nämner ingen specifik dokumentation men det är tydligt att det finns stora krav 

att dokumentation i förskolan ska genomföras. Skolverket har arbetat fram ett stödmaterial 

för att jobba med pedagogisk dokumentation. 

 

Skolverket lyfter vikten att alla verksamheten bör ha utarbetade metoder för att berätta om, 

reflektera och utveckla sin verksamhet. De fortsätter med att dessa metoder även bör vara 

kritiskt granskade för att de ska överensstämma med förhållningssätt och avstamp man gör 

i verksamheten (2015, s. 3). Läroplanen för förskolan tar upp hur all form av utvärdering 

ska märkbart genomsyras av pedagogers förhållningssätt till barnens åsikter och 

funderingar. Men det uppmärksammas även hur dokumentationen ska synliggöra hur 

barnen är delaktiga i dokumentationen och hur deras perspektiv synliggörs i verksamheten 

(Lpfö98, rev. 2016, s. 14-15). Läroplanen för förskolan understryker även att utvärderingen 

ska utveckla de arbetsprocesser som förskolan använder sig av. Detta görs genom att skapa 

en verksamhet som gör det möjligt att lära och utvecklas för barnen (98, rev. 2016, s. 14). 

 

3.5 Etik och pedagogisk dokumentation 

I verksamheten ska pedagoger vara en stöttepelare och ett gott exempel för barnen. Åberg 

& Lenz Taguchi lyfter hur barnen måste få möjlighet att möta pedagoger som arbetar med 

etiskt tänkande och reflektionsarbete kring lika rättigheter (2005, s. 21). Lindgren menar 

att under dokumentationer påverkas detta, fokus hamnar omedvetet på dokumentationen 

och samtalet försvinner. I en sådan typ av situation kan barnen känna sig uteslutna och 

endast deltagare som studieobjekt i. Hon menar att genom att filma barnen skapas en 

möjlighet till samtal och delaktighet i dokumentationen genom att reflektera med barnen 

under inspelningen (2016, s. 60). Åberg och Lenz Taguchi förklarar hur förskolans 

verksamhet grundar sig på demokratiska värderingar och valet om man ska lyssna på 

barnen finns inte om man jobbar med demokratiska värderingar (2005, s. 33). 

  

Bente Svenning varnar hur dokumentationen i verksamheten kan bli en vana, där man fotar 

och filmar mycket kan barnen känna en förväntning från pedagogerna att barnen ska delta 

och att säga ifrån kan kännas problematiskt (2011, s. 95).  
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Lindgren lyfter frågan om hur barnen ska ge samtycke under insamling av dokumentation. 

Hon funderar även kring vilken betydelse barnens avståndstagande för att dokumenteras 

har för den pedagogiska dokumentationen (2016, s. 85). Lindgren menar även att det krävs 

en speciell kunskap för att bli medveten om detta och kunna arbeta med material bortom 

normer och förväntade beteenden (2016, s. 39). Lindgren talar om vikten av att de 

observerade barnen ska känna att de får stoppa dokumenterandet när som helst. Hon lyfter 

att observatören bör ha en lyhördhet där deltagarna enbart behöver visa att de inte längre 

vill delta. Men hon vill även poängtera att man bör fråga de observerade innan påbörjad 

dokumentation (2016, s. 67). 

  

Skolverket lyfter hur man bör vara lyhörd i urvalet av dokumentationen. Barnen ska få 

delta i valet av vad som ska dokumenteras och bli tagna på allvar i beslut. Det är inte 

barnen som är viktiga att dokumentera utan det är processerna som lärandet blir till (2012, 

s.63). Etiskt arbete menar Dahlberg, Moss & Pence grundar sig ur en respekt gentemot 

varje barn som visar att man respekterar deras olikheter och att barnen inte förväntas vara 

lika en själv eller varandra (2014, s. 266). 

  

4. Teoretiska utgångspunkter 

Som jag redan skrivit fram under bakgrundsstycket utgår pedagogisk dokumentation från 

specifika ställningstaganden om barn, lärande, pedagogen och barns delaktighet. Dessa 

ställningstaganden/utgångspunkter brukar förknippas med ett så kallat konstruktionistiskt 

perspektiv. Jag kommer nu kortfattat presentera det (se vad jag tidigare skrivit under 

rubriken utgångspunkter för pedagogisk dokumentation).   

  

Skolverkets text lyfter hur man inom det konstruktionistiska perspektivet framhåller hur 

viktigt det är med den sociala kontakten, samspelet mellan människor och språkets 

inverkan på att bygga kunskap. De lyfter hur konstruktionismen förklarar kunskap som 

något föränderligt där alla bidrar till konstruktionen med sina erfarenheter. Kunskapen 

konstrueras i samspel med människor, miljöer och verksamheter. Konstruktionismen 

fokuserar på samtalet i samspelet mellan människor men även mellan människor och miljö 

samt material. Man anser att majoriteten av kunskap konstrueras i kommunikationen 

mellan alla dessa faktorer där dialoger uppstår (2012, s. 22). Elfström m.fl. förklarar ur ett 

konstruktionistiskt perspektiv att kunskap konstrueras genom språket av varje individ, de 

menar att språket medverkar till att uppleva och erövra erfarenheter (2008, s. 32). 
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 5. Tidigare forskning 

Detta avsnitt kommer redogöra kring tidigare forskning som berör ämnet i min studie. 

 

Ingela Elfström har i sin avhandling “Uppföljning och utvärdering för förändring - 

pedagogisk dokumentation för kontinuerlig verksamhetsutveckling och systematiskt 

kvalitetsarbete i förskolan” undersökt skillnader mellan olika dokumentationsformer i 

förskolan och hur de påverkar verksamheten och lärandet (2013, s. 22). Elfström kommer i 

sin avhandling fram till hur pedagogerna lyfter barns olika perspektiv och idéer på 

situationer och aktiviteter. Men det är viktigt att även lyfta barns erfarenheter, om 

aktiviteten var tråkig/rolig, meningsfull/meningslös, intressant/för svår. Resultaten visar 

även hur pedagogerna kan se hur barnen utvecklar sina färdigheter och erfarenheter. 

Diskussionerna som uppstår kan behandla hur man ska anpassa verksamheten i praktiken 

efter dessa utvecklingar. Elfström lyfter hur den pedagogiska dokumentationen kan 

användas till att kontinuerligt bedöma verksamheten genom att fokusera på två olika 

huvudområden: barns intressen och erfarenheter samt utveckling av verksamhet och 

pedagogroll. I denna studie har det däremot kommit fram hur pedagogisk dokumentation är 

en långsiktig process. Processen kräver att pedagogerna tillsammans reflekterar, diskuterar 

och analyserar arbetet. Därefter utarbetas en planering efter barnens idéer och tankar som 

uppfyller utvecklingsmål samt läroplanens mål (2013, s. 272-273). 

 

I en annan avhandling skriven av Lise-Lotte Bjervås, “Samtal om barn och pedagogisk 

dokumentation som bedömningspraktik i förskolan”, lyfts hur pedagoger arbetar med 

pedagogisk dokumentation med fokus på hur pedagogerna samtalar om barnen under 

reflektioner. Hon undersöker även hur pedagogerna förhåller sig till pedagogisk 

dokumentation som arbetssätt i verksamheten och i relation med barnen (2011, s. 21-22). 

Bjervås lyfter i sin avhandling hur hon upptäcker två olika diskurser, “barnet som person” 

där barnet ses som en självständig individ och “barnet som position” där barnet inte har 

någon självklar identitet utan det beror på vad sammanhanget erbjuder för position. Dessa 

diskurser kan samexistera i pedagogernas samtal om barn med pedagogisk dokumentation 

som utgångspunkt. Dessa två diskurser kan dock enligt Bjervås streta mot varandra, vilken 

som är ledande men de kan även samarbeta. Begreppet “det kompetenta barnet” har dock 

en ledande roll i samtalen. Denna studie visade hur förmågorna var placerade i barnen i 

stället för sammanhanget. Pedagoger ansåg att barnens ålder skapade begränsningar där det 

finns förväntningar på vad barnet ska kunna. Bjervås lyfter även hur pedagoger hela tiden 



 

14 

 

ser vilken betydelse de har i utformandet av verksamheten att skapa goda förutsättningar i 

lärandesituationer. Pedagogerna reflekterar kring barns utveckling i förhållande till vad 

verksamheten erbjuder och hur den är utformad. Den pedagogiska dokumentationen 

fokuserar på vad barnen kan. Den kan därefter stötta barnen med hjälp av dessa kunskaper 

till att utmana sig själva och erövra nya kunskaper (2011, s. 201-202). 

 

Tredje och sista avhandlingen som bearbetats är “Pedagogisk dokumentation som aktiv 

agent” skriven av Lenz Taguchi där hon vill studera vilken betydelse miljön har för barns 

utveckling och kunskaper där hon menar att material är aktörer som samarbetar med oss 

(2012, s. 9-10). Lenz Taguchi kommer fram till att pedagogisk dokumentation kan ses som 

en aktiv agent som äger en kraft materiella ting har men pedagogisk dokumentation kan 

även visa vad som skett. Den kan urskilja den kunskap som skapas mellan barnens 

ageranden och det materiella i deras omgivning (2012, s. 59). Lenz Taguchi skriver i sin 

avhandling hur den pedagogiska dokumentationen är enbart en liten bit av verkligheten och 

är egentligen enbart en tolkning. Till exempel visar den de möjligheter och begränsningar 

som fanns vid dokumentationstillfället. Lenz Taguchi kommer fram till att 

dokumentationen ska ses som något progressivt och påverkas av omgivningen. Den behövs 

för att vi ska lära oss av de verkligheter vi befunnit oss i (2012, s. 90-91). 

 

6. Metod 

Här kommer jag att beröra vilken typ av metod jag använde mig av och hur tankarna löper 

kring bearbetning och insamling av data. Jag kommer även förklara vilka möjligheter som 

fanns och vilka former av begränsningar jag blev tvungen att ta hänsyn till.   

   

6.1 Val av metod 

I denna studie har jag använt både deltagande observation och intervju. Valet grundar sig i 

hur jag kan få möjligheten att uppleva och erfara det barnen och pedagogerna känner i 

situationer. Jag kan få en förståelse hur de tänker kring situationen och deras agerande i 

verksamheten (Bell, 2006, s.26-27). Genom observationer blir det även en naturlig 

situation för barn och pedagoger där de behåller sina roller och förväntningarna är samma 

som vanligt. Esaiasson lyfter hur man kan skapa en möjlighet att finna kunskap genom att 

observera en grupp i deras vardagliga aktiviteter där inget är tillgjort eller att det finns 

anspänningar (2012, s. 304). 
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Under den deltagande observationen använde jag mig av ett observationsschema för att 

göra det möjligt att fokusera på särskilda händelser eller situationer som är relevanta för 

studien (se Bilaga 3). Denscombe förklarar att detta kan underlätta vilka situationer som 

ska prioriteras (2000, s. 169). Denna observationsform kan uppmärksamma sådant som 

inte uppmärksammas via samtal eller som inte kan uttryckas verbalt. Esaiasson menar att 

sådant som är självklart för de observerade kanske inte nämns vid samtal eller kan även 

säga emot vad som lyfts via samtal. Han menar även att när det gäller studier som 

inkluderar barn kan observationer vara en bra metod, en verbal metod kan bli en 

begränsning eller ett hinder (2012, s. 304) 

  

Jag har även valt att använda mig av kvalitativ intervju med en eller flera pedagoger på 

avdelningen. Detta gör jag för att uppmärksamma hur deras förhållningssätt och tankar 

påverkar deras handlingar i de observerade situationerna. Esaiasson lyfter hur en 

observation inte synliggör människors olika tolkningar och syfte av situationer och 

handlingar (2012, s. 305). Bell lyfter hur en intervju kan uppmärksamma hur en individ 

uppfattar en situation inte vad som sker i situationen (2006, s. 187). Intervjuerna gjordes på 

förskolan i samband med observationerna. Detta beskriver Esaiasson som en fördel om inte 

studien är speciellt stor, han menar att denna typ av intervju öppnar upp för fler frågor och 

samtal (2012, s. 234). I den kvalitativa intervjun kommer jag använda mig av tematiska 

frågor som är tydliga med sitt syfte (se Bilaga 4) för att sedan kunna föra enkla 

anteckningar med tanke på att ingen ljudinspelning kommer förekomma. Både Bell och 

Esaiasson anser att specifika genomarbetade frågor ska bygga en frågeställning utifrån 

teman. Frågorna ska ha ett bra flyt som den intervjuade enkelt kan uppfatta som inte dömer 

eller styr den intervjuade (2006, s. 159; 2012, s. 265). 

  

Tanken är att deltagande observationer och kvalitativa intervjuer ska komplettera varandra. 

Jag får vetskap om pedagogers synsätt och samtidigt få uppleva hur de agerar i barngrupp. 

Kaijser & Öhlander beskriver hur observationen uppmärksammar situationer i den yttre 

världen medan intervjun lägger grund för en förståelse kring tankarna om situationen 

(1999, s. 61). 
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6.2 Urval och avgränsning 

Jag valde att besöka en förskola på en avdelning för blandade åldrar där antalet barn var 15 

stycken i gruppen. På avdelningen arbetade tre pedagoger, en förskollärare och två 

barnskötare. Denna avgränsning beror dels på att andra kontaktade förskolor inte svarade i 

tid och jag ansåg att möjligheten till att få in ett ytterligare besök på en annan förskola inte 

var möjlig med den tidsperiod som fanns kvar efter svar. Med tanke på att deltagande 

observationer kräver att bli en del av gruppen vilket krävs engagemang och tid blev 

beslutet att fokusera enbart på en förskola (Bell, 2006, s. 27). För att tillåta studien att 

fördjupa sig i verksamheten fokuserade jag min uppmärksamhet enbart mot denna 

avdelning istället för hela förskolan.    

  

6.3 Genomförande 

Tanken var att studien skulle genomföras under två heldagar och en halvdag i en och 

samma barngrupp men på grund av personalbrist och hopslagningar av avdelningar fick jag 

bara tillgång att observera totalt en och en halv dag. Sammanslagningen gjorde att 

pedagogerna inte arbetade som de brukar med pedagogisk dokumentation. Under studiens 

gång observerades sångsamling, uteverksamhet, måltid, introduktion för nya föremål samt 

samtal kring dokumentation. 

 

Jag valde att presentera mig för barnen eftersom jag kom i kontakt med dem för ett 

naturligt bemötande. Detta för att skapa en trygghet hos barnen och ett sätt att lära känna 

verksamheten genom barnen. Jag valde att dokumentera alla iakttaganden och även 

intervjun med pedagogen med anteckningar för hand. Jag är medveten om att inspelning 

skulle underlätta arbetet, dock uteslöt jag detta på grund av att det kräver mer etiska 

reflektioner och eventuellt svårare att få vårdnadshavares samtycke. Tanken från början var 

även att materialet skulle bli för stort att hantera om hela observationsperioden hade spelats 

in. För att enbart kunna fokusera på vissa områden under observationen skapade jag ett 

observationsschema, (se Bilaga 3). I detta schema valde jag att fokusera på tre olika 

områden, barns delaktighet, arbetssätt och urval. Under observationen kunde jag sålla 

bland upptäckter jag fick genom att kategorisera dessa och samtidigt greppa kring 

upptäcktens relevans för studien. I och med att jag valde anteckningar till observationer 

blev det även dokumentationsformen för intervjun.  
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 6.4 Bearbetning av insamlat material 

Mina anteckningar sammanställde jag och markerade likheter och olikheter i jämförelsen 

med vad som observerades och vad som sades under intervjun. Jag delade upp intervjun 

och observationerna i två olika rubriker för att sortera vad som berättats och vad som har 

synliggjorts i verksamheten. Detta skrev jag sedan ihop till en läslig text. I denna text finns 

både tankar hos pedagogen samt exempel från situationer pedagogen lyft under intervjun 

samt vad som har observerats under besökets gång. 

 

6. 5 Analysmetod 

Jag kommer använda mig av utgångspunkterna för pedagogisk dokumentation samt 

konstruktionistiskt perspektiv i analysen. Detta på grund av att se likheter eller möjliggöra 

jämförelser till vad som tidigare skrivits inom pedagogisk dokumentation. Dessa 

utgångspunkter synliggör det pedagogiska arbetet på den besökta förskolan där deras 

verksamhet lyfts fram.    

 

6.5 Validitet och reliabilitet 

Två begrepp som nämns inom ämnet forskningsmetoder är om valet av metoder är 

tillförlitliga och giltiga, reliabilitet och validitet. Bell beskriver hur reliabiliteten mäter hur 

samma metod ger samma resultat under samma villkor (2006, s. 117). Validitet är något 

mer komplicerat att förtydliga. Begreppet fokuserar på hur en fråga behandlar ett svar som 

den är menad att behandla (Bell, 2006, s. 117-118). Bell förklarar även att om en fråga 

saknar reliabilitet saknar den även validitet. Men det är inte nödvändigtvis motsatt. Hon 

menar att en fråga kan ge samma svar vid olika tillfällen under samma förutsättningar men 

är inte nödvändigtvis beröra det ämne man som intervjuare vill närma sig (2006, s. 118). 

  

För att öka validiteten i min studie hade jag tänkt använda mig av olika typer av metoder, 

deltagande observationer och kvalitativa intervjuer. Dessa två typer kan uppmärksamma 

motsägelser eller överensstämmelser. Denscombe beskriver hur olika metoder kan se 

resultat ur olika perspektiv och om det finns en reliabilitet finns en möjlighet att validiteten 

ökar i användningen av olika metoder (2000, s. 103). Personalbristen ledde till att mitt 

insamlade material påverkades vilket ledde till att observationerna blev mindre omfattande 

än planerat. Jag fick inte samma tillgång att vara med när pedagogerna aktivt arbetade med 

pedagogisk dokumentation. Om någon skulle göra samma undersökning på samma 
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förskola skulle förmodligen intervjuresultatet bli detsamma som mitt men inte 

observationsresultatet. 

  

 6.6 Etiska aspekter 

I studien användes både formen intervju samt observation. I enlighet med vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer ansåg jag att det var nödvändigt att skicka ut informations- och 

medgivandeblanketter till pedagoger samt till varje enskilt barn trots att observationer 

skulle förekomma i gruppaktiviteter.  Vetenskapsrådet beskriver hur ansvaret om 

information av forskningsområdet ligger hos forskaren. De som deltar i forskningen ska på 

förhand få information om området för att sedan kunna besluta om deltagande av studien. I 

informationen ska det i stora drag beskrivas vad som ska studeras om vem som ansvarar 

för studien (2002, s. 7). Med tanke på att studien sker på en förskola där barnen är aktiva 

deltagare i observationsstudien behöver medgivandeblanketter undertecknas av barnens 

vårdnadshavare där de samtycker om barnets deltagande. Vetenskapsrådet menar att detta 

samtyckeskrav är nödvändigt när studiedeltagarna är aktiva i studien och menar också att 

de har rätten att avbryta sin medverkan när som helst (2002, s. 9-10). 

 

Verksamheten som har godkänt sitt deltagande har även blivit erbjudna att se studien efter 

bearbetning, detta kan upplevas som viktigt av deltagarna samt att de känner att forskaren 

uppskattar deras deltagande samt att deltagarna känner att deras medverkan har varit 

meningsfull för studien (2002, s. 15). 

 

7. Resultat 

Som jag tidigare nämnt så visade det sig att många i personalstyrkan på hela förskolan var 

sjuka eller var sjukskrivna då jag var där. Detta orsakade att tiden och resurserna inte fanns 

till, man fick slå ihop avdelningar och gemensamma aktiviteter på förskolans gård. På 

grund av detta har jag övervägande resultat från intervjun som svarar mot uppsatsens syfte 

men jag presenterar ändå det jag fick in under observationerna som var av relevans. 

 

7.1 Resultat från observation 

Här under kommer jag förklara vad som kom fram under min tid i verksamheten i form av 

observationssituationer. 
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7.1.1 Pedagogisk miljö 

Avdelningens lokaler var nybyggda och barngruppen hade ganska nyligen flyttat in i dessa 

lokaler. Planlösningen var öppen, stora barngrupper kunde rymmas i samma rum, rummen 

var möblerade och allt material var placerat på ett sådant sätt att det var tillgängligt för 

barnen. Även dokumentationen var placerad där den vara tillgänglig för barnen. Ingen 

dokumentation satt högre upp än till dörrhandtagen och satt utspritt i verksamheten. Den 

berättade om verksamheten och bestod av barns skapande eller aktiviteter. 

 

Under observationstiden upptäcktes att avdelningen hade tillgång till en tv-skärm som 

fanns i det största rummet på avdelningen. Tv-skärmen användes till mycket. Vid ett 

tillfälle samlades hela barngruppen och tittade tillsammans på bilder från aktiviteter och 

samtalade kring dessa. Barnen tilläts samtala med varandra och diskutera kring vad som 

skedde på bilderna och hur bilderna upplevdes. 

 

7.1.2 Arbetssätt 

Pedagogerna betraktade sin yrkesroll som medupptäckare tillsammans med det kompetenta 

barnet. Barnen tillåts uppleva och upptäcka sin omvärld och pedagogerna får medverka i 

tankar och idéer som barnen funderar omkring. Ett exempel finns i verksamheten när 

avdelningen var ute och åkte stjärtlapp i första snön. Två barn valde bort stjärtlapparna och 

beslöt att tillsammans rulla nerför backen. Efter att barnen kommit in skapade denna 

upplevelse samtal där barnen fick prata om situationen. Pedagogerna lät barnen förmedla 

sina känslor och upplevelser utan att döma situationen och byggde vidare på barnens 

erfarenheter. 

 

I verksamheten är pedagogerna öppna för att upptäcka med barnen och ett exempel där 

man ser det är när avdelningen fått en leverans av en digital lupp som kan användas i 

verksamheten. Pedagogen förbereder verktyget men är sedan nyfiken på hur den fungerar. 

Hon frågar därmed två barn om de vill prova luppen med henne. Pedagogen förklarar vad 

den kan tänkas göra men att de måste testa om den fungerar. Barnen blir genast nyfikna 

och här skapas ett samtal kring hur man måste hålla i luppen för att se och vad man kan 

studera.  
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7.1.3 Barns delaktighet 

Pedagogerna är lyhörda och visar barnen hur deras åsikter och tankar är viktiga för dem. I 

en situation som observerats på förskolan var när barnen byggde med Magic Brix och en 

personal ville fotografera med en lärplatta det barnen byggde. Barnen ville inte att det 

skulle fotograferas innan det var klart och sa ifrån. Detta accepterade pedagogen och 

genom att lägga ner plattan och börja samtala med barnen visade hon hur barnens åsikter 

respekterades.  

 

Dokumentation är mycket olika saker och behöver inte vara något som sitter på väggen. 

Detta uppmärksammade jag när en av pedagogerna berättade hur barnen har byggt en 

dinosaurievärld av kartong tillsammans. Där har de klistrat upp vatten, träd, fåglar och 

himmel. Denna dokumentation finns i verksamheten för att användas i barnens lek och är 

samtidigt levande. En pedagog berättade hur barnen kan komma på att det behövs något 

mer i "dinosaurievärlden" och kan därefter skapa och lägga till mer eftersom. Barnen 

tycker att det är intressant att världen förändras och den blir alltid användbar i leken. 

 

7.2 Resultat av intervju 

Här under kommer resultaten presenteras vad som uppdagades under intervjun med 

förskolläraren i verksamheten. 

 

7.2.1 Pedagogisk miljö 

Den intervjuade pedagogen beskrev hur man medvetet lät allt som används i verksamheten 

även finnas tillgängligt. Exempelvis vid sångsamlingar används en sångpåse där det finns 

olika objekt, dessa objekt finns det sånger om. Denna sångpåse finns tillgänglig för barnen 

även när det inte finns en planerad samling. Barnen har möjligheten att när som helst under 

dagen plocka fram denna påse och skapa en sångsamling antingen med andra barn eller 

med en pedagog. 

 

Under intervjun diskuterades tidsåtgången i verksamheten och att allt i förskolan inte är 

möjligt att göra på grund av tidsbrist. Pedagogen förklarade hur de ser det kompetenta 

barnet som klarar av att vara självständiga eller tillsammans med andra barn i gruppen 

arbeta tillsammans. Ett exempel togs upp vilket var under halloween-tider när ett barn såg 

ett pyssel om att skapa spöken. Spökena skapades genom att måla fotens undersida och 

sedan göra ett fotavtryck på ett papper. Här berättade pedagogen hur personalen inte hade 
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tid att hjälpa till under detta skapande tillfälle och frågade barnet om man kunde skapa 

spöken på något annat vis. Barnet kom därefter fram till att om man ritar av foten och 

sedan klipper ut formen kunde man åstadkomma samma resultat. Barnet började på egen 

hand att skapa sitt spöke och satt på golvet i det stora rummet. Efter en stund hade 

barngruppen på golvet utökats och alla var intresserade i skapandet av spöken på något vis. 

Barnen hjälpte varandra och diskuterade hur de skulle göra. När jag var där satt massor 

med spöken på väggen som skapats av barnen tillsammans genom en idé från ett barn i 

verksamheten. Ytterligare ett exempel berättades, barnen hade önskat att göra ett 

snölandskap att sätta upp på ett fönster och snögubbar var ett populärt och genomgående 

tema i detta snölandskap. Snögubbar är dock något svårt att konstruera, det är cirklar i 

olika storlekar som ska, om man vill ha en traditionell snögubbe, sitta i en viss ordning. Ett 

barn i verksamheten, som hade bestämt sig för en sådan modell, tyckte att detta var svårt. 

Pedagogerna lät barnet sitta själv för att få fundera på egen hand istället för att skynda fram 

och hjälpa till omgående. Barnet prövade sig fram och löste problemet efter en stund och 

var mycket stolt vad som hade åstadkommits.   

 

7.2.2 Arbetssätt 

Den intervjuade pedagogen berättade hur pedagogisk verksamhet är en tidskrävande 

process där det är viktigt att personalgruppen är sammansvetsad och har tillit till varandra. 

Denna möjlighet öppnar upp till att låta sig som pedagog sitta ner med ett fåtal barn och 

samtala kring aktiviteter eller situationer som upplevts och erfarits. Annars är det lätt att 

som pedagog dokumentera på egen hand för att hinna med att vara delaktig i 

verksamheten. Exempelvis innan intervjun hade hon suttit och dokumenterat med bilder på 

UNIKUM. Hon var medveten om att detta kunde barnen bli delaktiga i men valde, på 

grund av att hon kände att inte tiden räckte till, att göra det på egen hand. Pedagogen 

förklarar att om det kommer in personal i gruppen som inte är en naturlig del av 

verksamheten kan det uppstå förändringar som kan skapa osäkerhet och man släpper 

därmed denna bit av processen. 

 

I intervjun berättade pedagogen vikten av att vara lyhörd som medupptäckare och se 

verksamheten som barnens möjlighet till nya erfarenheter och upplevelser. Verksamheten 

ska utarbetas efter barnens intressen och barnen ska tillåtas ta plats. För att detta ska vara 

möjligt menar pedagogen att de måste arbeta efter demokratiska värderingar där alla får 

möjlighet att uttrycka sig och se verksamheten ur olika infallsvinklar. Pedagogen lyfter hur 
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arbetslaget tar med dessa olika synsätt och idéer till planeringstiden. Under denna 

planering tar man dessa reflektioner i beaktning och reflekterar tillsammans för att utforma 

en verksamhet som innefattar barnens tankar. 

 

Under intervjun förklarade pedagogen deras arbete med UNIKUM, som jag tidigare har 

nämnt. Det är en portal på internet där pedagogen dokumenterar varje enskilt barn. Denna 

portal är öppen för vårdnadshavare där de kan få ta del av sitt barns vardag i verksamheten. 

De har som mål att dokumentera något om varje barn minst en gång i veckan. Pedagogen 

förklarade hur familjen blir delaktiga i verksamheten och får en möjlighet till förståelse av 

vad som sker i verksamheten och varför. Denna typ av dokumentation kan skapa möjlighet 

till en djupare relation mellan verksamhet och familj där även familjen kan samtala kring 

situationer och aktiviteter med barnen utanför verksamheten. 

 

Det togs upp i samtalet med pedagogen hur man kan ha dåliga dagar som är svåra att göra 

något åt. Pedagogen lyfte under detta samtal hur de aktivt jobbar med relationsscheman där 

pedagogerna får betygsätta deras relation med varje barn. De använder sig av detta som 

reflektionsmöjlighet där man utifrån betygsättningen kan skapa en uppfattning vilka barn 

man bör rikta något mer fokus mot och varför relationen till just ett specifikt barn är 

svagare än till ett annat. Hon menar att utifrån dessa reflektioner kan man arbeta för en 

närmare relation till varje barn. Man måste ständigt medvetet förändra sitt arbetssätt och 

reflektera kring bemötandet mot barnen och detta gör arbetslaget tillsammans men även 

enskilt för att se möjligheter där förändringar kan utvecklas. De didaktiska valen kommer 

ständigt att förändras för att fånga de barnen som är involverade i sammanhanget. I dessa 

val kan barnen stötta planeringen för att få så många barn delaktiga som möjligt. 

Pedagogen lyfter hur alla inte är intresserade av samma saker men att de ska tillåtas 

undersöka arbetet på ett sätt de känner sig bekväma med. Hon förklarade hur vissa barn är 

mer aktiva än andra. Men att tillåta de barn som är mer tillbakadragna att delta på sina 

premisser tvingar man inte in dem i något. De barn som är mer aktiva kan stötta de mer 

tillbakadragna och låter dem bli en del av arbetet. 

 

7.2.3 Barns delaktighet 

Pedagogen som blev intervjuad berättade hur barnens delaktighet i 

dokumentationssituationer borde förbättras i deras verksamhet och att det är ett mål de 

jobbar mot. Barnens åsikter om dokumentationen är viktig, om de inte vill bli 
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fotograferade eller att deras skapelser ska dokumenteras är det okej. Det är viktigt att 

barnen känner en trygghet och tillit för pedagogerna. I intervjun förklarade pedagogen att 

barnen ibland även kan komma fram till personal och be dem fotografera något som de har 

skapat. Men det är sällan barnen får fotografera på egen hand eller tar initiativ till att 

dokumentera något de skapat. Detta är ett av de mål som de strävar mot för att barnen ska 

bli delaktiga i processen. Samtidigt lyftes under intervjun om verkligen all form av 

dokumentation måste kunna sitta på väggen. Viss dokumentation kan kanske finnas för 

stunden som när barn bygger olika saker inne som ute och att den formen av 

dokumentation försvinner naturligt i verksamheten. 

 

I intervjun berättas det om att barn deltar i processen av pedagogisk dokumentation. Det 

som pedagogerna har dokumenterat exempelvis i fotografier har de skrivit ut och skapat ett 

collage tillsammans med barnen. Barnen har fått välja bland de utskrivna bilderna. Under 

denna process har barnen fått möjlighet att bearbeta det dokumenterade. I urvalet har 

samtal kring aktiviteten och bilderna utvecklats. Dessa samtal handlar om vilka som syns 

på bilderna vad de gör och hur man kan utveckla aktiviteterna. 

  

7.3 Sammanfattning och analys av resultaten 

I verksamheten jag besökte fanns det många öppna ytor där barnen hade möjlighet att 

interagera med varandra och med materialet. I observationen framkom hur i stort sett allt 

material i verksamheten befann sig i barnens höjd för en tillåtande miljö där barnen kan 

fånga ögonblicket utan en pedagog närvarande. Detta kom även fram under intervjun där 

pedagogen lyfte hur barnen har tillgång till allt som används i verksamheten. Detta är en 

viktig del i det konstruktionistiska perspektivet, miljön är en ”tredje pedagog” och lärandet 

uppstår i interaktionen och samtalet mellan barnen och miljön (Wood, Thall & Caruso 

Pharnell, 2015, s. 98; Skolverket, 2012, s. 22). Många olika författare lyfter detta, barnen 

kan bli en del i utvecklingen av verksamheten genom att integrerar med människorna och 

materialet. Om barnen får visa sin kompetens och kreativitet på ett erfaret sätt visar det på 

en öppenhet som inbjuder till samtal och delaktighet (Lenz Taguchi, 2013, s. 97; Åberg & 

Lenz Taguchi, 2005, s. 27-28; Skolverket, 2012, s. 16). Detta kräver av pedagogerna att i 

barnens upplevelser vara medupptäckare där barnen får berätta utifrån sitt perspektiv utan 

att samtalet blir normerande. Detta styrker de observationer som har gjorts när barnen inte 

avbryts i sin berättarglädje av pedagoger med avsikt att komma vidare i samtalet. Samtidigt 

som pedagoger låter barnen delta med nytt material som de båda är nyfikna på. Till 
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exempel i händelsen med den digitala luppen där både pedagogen och barnen lär sig hur 

verktyget fungerar och utforskar användningsområdet.  Här lär sig både barnen och 

pedagogen och blir förvånade över upptäckter och genom samtal kan de tillsammans 

konstruera kunskap om verktyget. Elfström skriver om hur språket är viktigt i interaktionen 

för lärandet i det konstruktionistiska perspektivet (2008, s. 32). I litteraturen styrks 

synsättet att pedagogen ska vara en medkonstruktör och att det är i samtalen och frågorna 

som kunskap skapas. (Dahlberg, Moss & Pence, 2014, s. 253; Skolverket, 2012, s. 68). 

Under intervjun förklarade pedagogen att om ett sådant samtal ska fungera krävs det av 

pedagogerna att vara lyhörda och demokratiska i sitt arbetssätt och förhållningssätt. Detta 

visar verksamheten framförallt i dokumentationssituationer, i ett bygge där barnen vill 

vänta med att fotografera deras konstruktioner innan det blivit klart. Genom detta kan man 

närma sig ett barnperspektiv och släppa in barnen i skapandet av dokumentationen 

(Svenning, 2011, s. 77). Något som enbart pedagogerna arbetar med är en form av 

relationsscheman mellan dem och barnen. Här får de möjlighet att reflektera kring varje 

enskild relation och vad som påverkat detta och hur man kan arbeta vidare med dem. För 

att kunna utveckla sin professionella yrkesroll bör pedagoger utmana sitt arbetssätt och 

reflektera kring det (Dahlberg, Moss & Pence, 2014, s. 256). 

 

I diskussionen kring barnens delaktighet kring dokumentation gav pedagogen exempel på 

hur barnen har blivit delaktiga genom att välja ut bilder till ett collage. Situationen skapade 

många samtal om aktiviteten på bilderna, ett fortsatt arbete och vilka bilder som skulle vara 

med i collaget. Detta är dock ett mål de vill arbeta vidare med och utveckla, de känner att 

detta inte riktigt har blivit en naturlig del av verksamheten. Pedagogen menar att detta är en 

tidskrävande process som kräver en personalgrupp med god samarbetsförmåga. Hon 

berättar även att man väljer bort barns delaktighet i processen för att vara mer effektiv och 

detta sker framförallt under stressade tidsperioder. Att barns delaktighet i 

dokumentationsprocessen är tidskrävande styrker Dahlberg, Moss & Pence men att det är 

ett sätt för barnen att bearbeta och finna kunskap (2014, s. 256-257). Elfström har i sin 

avhandling kommit fram till hur man i diskussionerna kan se barns utveckling och det 

fortsatta arbetet i verksamheten (2013, s. 272-273). Men om detta ska fungera krävs det att 

alla är delaktiga i aktiviteter, processer och liknande. 

 

Barns delaktighet är ett huvudämne i intervjun. Pedagogen lyfter svårigheter med att få 

med alla barn, några är drivande medan andra är tillbakadragna och något svåra att fånga 
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upp. Hon lyfter hur man hela tiden måste fokusera på de barn som är menade att vara 

delaktiga i en specifik situation och de didaktiska valen förändras beroende på vilka barn 

som deltar. Detta styrker Lenz Taguchi, genom att medvetet ändra miljön kan en 

kommunikation uppstå för barnen där de kan fokusera (2013, s. 48). Pedagogen lyfter hur 

tanken är att barnen kan stötta varandra i denna process. De barn som är aktiva kan släppa 

in de andra, samtidigt kan de tillbakadragna låta processen arbeta sakta framåt och man 

kan därmed få bearbeta situationen och aktiviteten till det yttersta. I Lenz Taguchis 

avhandling lyfter hon hur dokumentationen visar vad barnen kan med hjälp av tidigare 

situationer (2012, s. 90-91). Om alla barnen släpps in i processen skapas möjligheten att 

reflektera och bearbeta samtidigt som man kan sträva framåt mot kommande situationer. 

Detta styrker Bjervås i sin avhandling där hon kommer fram till hur den pedagogiska 

dokumentationen synliggör barnens kompetenser och vilka utmaningar som är möjliga 

(2011, s. 201-202). 

 

Även tid är något som återkommer i intervjun. Barnens önskemål på aktiviteter kan ibland 

bortses på grund av tidsbrist som påverkats av olika faktorer. Pedagogen diskuterar dock 

om det kompetenta barnet och att man kan överlåta ansvar till dem där de får arbeta 

självständigt och prova sig fram till en lösning. Denna tidsbrist kan bidra till att pedagoger 

vill avsluta aktiviteter och därmed tar över aktiviteten. Men om man däremot låter barnen 

arbeta självständigt kan detta utveckla barnens kompetenser och erfarenheter. 

Frågeställningar/problem utmanar barnens tankeprocesser för lösningar och det 

kompetenta barnet blir en del av det utforskande arbetssättet (Lenz Taguchi, 2013, s. 67; 

Åberg & Lenz Taguchi, 2005, s. 80). Exempelvis när barnen skapade spöken genom att rita 

av fötterna tilläts barnen utforska och prova sig fram i sitt skapande. Denna situation ses 

som ett lärande tillfälle ur det konstruktionistiska perspektivet där miljön och 

verksamheten låter det kompetenta barnet får utforska och uppleva erfarenheter för nya 

kunskaper (Lenz Taguchi, 2013, s. 45; Skolverket, 2012, s. 16). 

 

Om man ska låta barnen bli en del av processen i pedagogisk dokumentation ska barnen 

tillåtas delta i dokumentationen. Pedagogen tog upp att det är sällan barnen självmant 

kommer fram och vill ha något fotograferat och mer sällan att barnen ansvara för kameran. 

Trots att detta är ett delmål i verksamheten ifrågasätter pedagogen just dokumentation och 

vad det är för något. I deras verksamhet skapas mycket som aldrig hamnar på väggen eller 

i någon pärm. Barnens “dinosaurievärld” är ett exempel som pedagogen tycker är en 
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dokumentation som barnen fortfarande arbetar på. Svenning styrker detta synsätt genom att 

förklrara hur dokumentation ska vara något som skapar en möjlighet för barnen att 

återberätta upplevelser eller erfarenheter (2011, s. 79).   

 

8. Diskussion 

Syftet för uppsatsen var att undersöka på vilka sätt barn är delaktiga i arbetet med 

pedagogisk dokumentation samt vad denna delaktighet får för inverkan för den 

pedagogiska verksamheten. 

 

8.1 På vilka sätt deltar barnen/bjuds barnen in att delta i arbetet med pedagogisk 

dokumentation? 

När pedagogerna låter barnen lösa problemet som uppstod när de skulle skapa spöken visar 

de att de har en öppen verksamhet där barnen har tillgång till material utan hjälp av en 

vuxen, barnen tillåts påverka verksamheten. Denna påverkan uppstår via konstruktioner 

antingen som barnen skapat med material men uppstår även i dialoger och diskussioner 

med pedagoger och andra barn. Åberg & Lenz Taguchi beskriver detta som att det inte 

finns en sanning, dialogen öppnar upp för att upptäcka olika perspektiv (2005, s. 20-21). 

Dessa perspektiv tar pedagogerna med i processen vid planering av aktiviteter och 

verksamheten. Verksamheten arbetar ständigt med att bjuda in barnen i verksamheten för 

att skapa en trivsam miljö där barnen känner att de passar in. För att skapa en miljö där 

barnen trivs krävs ett barns perspektiv, ett perspektiv som enbart kan förmedlas från 

barnen. I och med att våga bjuda in dem i planering av verksamheten möjliggörs detta 

perspektiv och utvecklingen av en trivsam och trygg verksamhet kan ta form. Detta 

uppmärksammas i intervjun när pedagogen lyfter hur det oftast är barnens idéer som 

skapar verksamheten och som är grundstenarna i planeringen. Bjervås kommer även fram 

till hur den pedagogiska dokumentationen lyfter barnens kompetenser och tar avstamp i 

utvecklingen av ny kunskap (2011, s. 201-202). 

 

När barnen tillåts diskutera och föra samtal i verksamheten synliggörs deras kunskap och 

utifrån detta kan man fortsätta arbeta och utveckla sin kompetens. Detta påverkas inte 

heller av någon ålder om man ständigt utgår från vart barnet befinner sig, man ska alltid 

arbeta utefter kompetensen och inte vad barnen förväntas kunna. Detta är något som 

Bjervås upptäckte i sin avhandling att ålder sätter begränsningar (2011, s. 201-202). Vilket 

inte stämmer med den verklighet jag har mött där barnen arbetar och deltar i aktiviteter 
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utifrån deras erfarenheter. Om kunskapen saknas finns antingen pedagoger eller andra barn 

som stöttning. Detta är en god möjlighet för barnen att samtala och föra diskussioner med 

varandra för att erövra kunskap och därefter arbeta vidare. För att kunna uppmärksamma 

dessa kompetenser barnen besitter och är det en fördel om man arbetar som medupptäckare 

av det barnen upplever och arbetar med barnens kreativa sida. Om man ställer utmanande 

frågor måste barnet fundera kring dessa och får möjlighet att prova olika perspektiv. Detta 

kan bli en ögonöppnare även för pedagogen som är medupptäckare hur olika funderingar 

och lösningar det finns. Om barnen utmanas skapas en tillåtande miljö där olikheter 

uppmärksammas och det inte finns normer eller förväntningar att uppnå. Lenz Taguchi 

uppmärksammar detta arbete att barn tillåts uppleva sina erfarenheter och gör dem till sina 

(2013, s. 97). 

 

8.2 På vilka sätt får barnens delaktighet i arbetet med pedagogisk dokumentation 

effekter för den pedagogiska verksamhetens innehåll och form – med andra ord 

pedagogernas didaktiska arbete? 

I barnens delaktighet av pedagogisk dokumentation uppmuntras dialog och olika 

perspektiv av dokumentationen. Verksamheten för medvetna diskussioner dagligen om 

planering av kommande aktiviteter och lyfter de olika perspektiven som kommit fram i 

dialogen med barnen. Dessa perspektiv respekteras och pedagogerna reflekterar runt hur 

funderingarna har gått. Med tanke på att barnens idéer oftast lyfts under planeringstillfällen 

påverkas även planeringen av de åsikter och funderingar som har uppmärksammats och 

delgivits under den pedagogiska dokumentationen. I sin avhandling har Elfström kommit 

fram till samma resultat men även vikten av att fundera kring om aktiviteten uppskattades 

av barnen och på vilket sätt (2013, s. 272-273). Om pedagoger funderar kring detta kan de 

skapa aktiviteter och en planering som lämpar sig för de barnen i verksamheten. 

 

Med tanke på att det finns lika många åsikter som det finns människor stämmer det även in 

på den pedagogiska verksamheten. Det jag har upplevt är att alla tycker inte lika om 

aktiviteter, det finns bland annat olika intressen och olika uttryckssätt. I mina upplevelser 

ska man tillåta barnen ta plats och deras behov ska styra verksamheten. Detta kan man 

använda sig av i planeringen av verksamheten och de didaktiska valen påverkas ständigt 

beroende på vilka barn som man riktar sig mot. Lenz Taguchi uppmärksammar hur 

dokumentationen ska ses som en hjälp att utveckla verksamheten (2012, s. 90-91). Den 

utvecklingen blir möjlig om man blickar tillbaka på dokumentationen och funderar kring 
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vad som skett kring upplevelser exempelvis i spökbyggandet eller i skapandet av 

vinterlandskapet. Därefter tar man med den pedagogiska dokumentationen med 

barngruppen där barnens tankar får ta plats och reflekterar kring hur barnen upplevde 

aktiviteten. Utifrån detta kan en planering skapas för barn som befinner sig i verksamheten. 

Detta kan påverka barns delaktighet mer, de känner att de har en betydelse och 

verksamheten blir mer jämställd (Lenz Taguchi, 2013, s. 45). Om detta är möjligt kan fler 

barn delta mer aktivt och de mer tillbakadragna barnen kan känna sig mer bekväma i en 

miljö som är anpassade för dem. Detta lyfter verksamheten, barnen tillåts känna hur deras 

åsikter betyder och deras önskemål kan uppfyllas. Detta kan bli en positiv inverkan när 

pedagoger funderar kring de didaktiska frågorna. Alla barnen känner sig betydelsefulla och 

mer självsäkra vilket kan leda till att de blir mer delaktiga i verksamheten. På grund av 

detta skapas en möjlighet för pedagogerna att upptäcka barns olika erfarenheter och 

tidigare kunskaper och detta påverkar de didaktiska valen i planeringen. Pedagogen lyfte 

hur barnen ständigt uttrycker sig på ett sätt de är bekväma i, när man tillgodoser detta blir 

barnen mer delatagande i aktiviteten och verksamheten kan utvecklas i takt med alla 

barnens utveckling.   

  

 9. Slutsatser 

För att underlätta ett arbete med pedagogisk dokumentation ska den pedagogiska miljön 

bidra till detta arbetssätt. Den pedagogiska miljön kan bland annat ordnas med stora ytor 

som tillåter att barnen interagerar med varandra samtidigt som tillgängligt material finns i 

barnens höjd för att bidra till kreativitet. Den pedagogiska miljön berättar hur man tänker 

och arbetar i en verksamhet. Det utforskande arbetssättet är en viktig byggsten i arbetet 

med pedagogisk dokumentation där pedagogen har en roll som medupptäckare. 

Medupptäckaren skyndar inte framåt i processen utan tillåter diskussioner ta plats i 

verksamheten där utmanande frågor ställs och skapar funderingar och reflektioner. 

 

Den pedagogiska verksamheten bygger på delaktighet och samspel med varandra. Det är 

ytterst viktigt i pedagogisk dokumentation hur alla individer i den pedagogiska 

verksamheten deltar och bjuds in i reflektioner kring dokumentation. Det är i dessa 

reflektioner verksamheten kan utvecklas och byggas för andra och nya upplevelser eller 

erfarenheter. I dessa reflektioner lär man även känna varandra och olikheter 

uppmärksammas och uppmuntras. I detta arbetssätt skapas möjligheter att se 

dokumentation ur olika perspektiv och skapa en relation till varje deltagare.  
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Dessa reflektioner är dock tidskrävande och kräver oftast avsatt tid för att få ut det mesta 

av dessa tillfällen. Att det är personalbrist samt att det är mycket sjukfrånvaro i 

förskolemiljöer är ingen hemlighet och kan leda till att det inte finns mycket tid eller 

möjlighet till att avsätta tid för dessa reflektioner. Denna tidsbrist kan även leda till att om 

tid är avsatt för reflektioner finns det en möjlighet att dessa stressas igenom för att återgå 

till verksamheten för att underlätta för andra pedagoger och barngrupper. Detta riskerar till 

att alla individer möjligtvis inte kommer till tals och deras reflektioner och tankar arbetas 

inte igenom under dessa tillfällen. Denna möjlighet blir inte en tillgång utan förvandlas 

istället till en plikt som ska utföras och det som kommer fram bearbetas inte tillräckligt för 

att kunna ge full effekt. Barnen kan känna som att deras åsikter inte är viktiga och en 

maktskillnad skapas.  

  

10. Fortsatt forskning 

Utifrån denna studie kan man fördjupa sig i hur olika verksamheter arbetar med 

pedagogisk dokumentation och hur de olika arbetssätten påverkar verksamhetens kvalitet. 

Detta genom att besöka flera antal förskolor som medvetet arbetar med pedagogisk 

dokumentation. Man kan komma fram till vad tanken med arbetssättet är och hur det 

påverkar verksamheten. 

Fokus kan även läggas på barnen och vad de har för åsikter om pedagogisk dokumentation. 

Med hjälp av observationsunderlag i barnintervjuer kan barnen få uttrycka sina åsikter om 

underlaget till en neutral part som inte vanligtvis befinner sig i verksamheten. 
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Till pedagoger på förskolan XXX avd. XXX 

 

Bilaga 1: Medgivande till deltagande i en studie 

 

Studien, som kommer att handla om pedagogisk dokumentation i förskolan, kommer att 

utföras inom ramen för ett självständigt arbete.  

Studien utförs av Sofie Åhman som går sista terminen på förskollärarprogrammet, 

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. Jag 

ger härmed mitt medgivande till min medverkan i ovan nämnda studie.  

 

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att jag kommer att 

observeras i förskolemiljö, samt att delta i samtal och intervju kommer att analyseras. Jag 

har även informerats om att min medverkan är frivillig och när som helst kan avbrytas av 

mig. 

 

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant 

sätt att deltagarna inte kan identifieras.  

 

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår.  

 

 

 

Pedagogens namn: …………………………………………….   

 

 

 

....................................................................... 

Ort och datum    

 

 

.......................................................................  

Underskrift pedagog   
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Till pedagoger på förskolan XXX avd. XXX 

 

Information om en studie av pedagogisk dokumentation i förskolan 

 

Jag är förskollärarstudent som går sista terminen på förskollärarprogrammet och har 

påbörjat ett självständigt arbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier, Uppsala universitet. 

 

Jag vill undersöka hur barn blir delaktiga i arbetet med pedagogisk dokumentation samt 

hur man arbetar med pedagogisk dokumentation i förskoleverksamheten.  

Deltagandet i studien innebär att jag kommer att följa barngruppen under tre dagar i 

förskolan. Jag kommer att samla in data genom att intervjua pedagoger och observera 

genom deltagande i förskoleverksamheten och föra samtal med barngruppen under 

aktivitetens gång. Samtalen med barnen kommer att kretsa kring det jag uppmärksammar 

och vill veta mer om för att skapa en förståelse kring hur de tänker under aktiviteten. Detta 

ska ske utan att jag medverkar på annat sätt eller påverkar barnets vanliga aktiviteter.  Jag 

kommer att använda mig av anteckningar och skriva ner hur den pedagogiska 

dokumentationen används av barngruppen och pedagoger. 

 

Datainsamlingen kommer att ske under oktober månad. Insamlade data kommer att 

analyseras under innevarande termin. Data, det vill säga mina anteckningar, kommer att 

hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av den, samt avskilt från 

personuppgifter. I redovisningar av studien kommer alla personuppgifter, det vill säga 

barnens och förskolans namn, vara borttagna.  

 

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst av pedagogen, 

även efter att datainsamlingen är genomförd. Jag kommer även att fråga om pedagoger vill 

delta i studien under observation och samtal.  

Ingen ekonomisk ersättning utgår.   

 

Om ni är positiva till deltagande kan ni underteckna denna och lämna till avdelningen. Om 

ni har ytterligare frågor angående studien går det bra att kontakta mig eller min handledare 

innan ett beslut tas (se nedan för kontaktuppgifter).  

 

 

Studiens handledare: Anna Günther-Hansen, Doktorand i didaktik 

e-post: anna.gunther-hanssen@edu.uu.se  

 

Uppsala den 13 oktober 2016 

 

Student: Sofie Åhman 

e-post: Sofie.Ahman.8880@student.uu.se 

 

Med vänliga hälsningar Sofie! 

 

mailto:anna.gunther-hanssen@edu.uu.se
mailto:Sofie.Ahman.8880@student.uu.se
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Till vårdnadshavare för barn på förskolan XXX avd. XXX 

 

Bilaga. 2: Medgivande till deltagande i en studie 

 

Studien, som kommer att handla om pedagogisk dokumentation i förskolan, kommer att 

utföras inom ramen för ett självständigt arbete. Studien utförs av Sofie Åhman som går 

sista terminen på förskollärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 

 

Jag ger härmed mitt medgivande till att mitt barn medverkar i ovan nämnda studie.  

 

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att mitt barn kommer 

att observeras i sin förskolemiljö, samt att samtal som mitt barn deltar i kommer att 

analyseras. Jag har även informerats om att mitt barns medverkan är frivillig och när som 

helst kan avbrytas, både av mig och av mitt barn. 

 

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant 

sätt att deltagarna inte kan identifieras.  

 

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår.  

 

Om barnet har två vårdnadshavare behövs underskrift av båda två enligt lag 

 

Barnets namn: …………………………………………….  

 

 

 

 

....................................................................... 

Ort och datum    

 

 

......................................................  ................................................... 

Underskrift vårdnadshavare 1  Underskrift vårdnadshavare 2 

 

 

 

Blanketten kan lämnas till pedagogerna 
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Till vårdnadshavare för barn på förskolan XXX avd. XXX 

 

Information om en studie av pedagogisk dokumentation i förskolan 

 

Jag är förskollärarstudent som går sista terminen på förskollärarprogrammet och har 

påbörjat ett självständigt arbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier, Uppsala universitet. 

 

Jag vill undersöka hur barn blir delaktiga i arbetet med pedagogisk dokumentation samt 

hur man arbetar med pedagogisk dokumentation i förskoleverksamheten.  

Deltagandet i studien innebär att jag kommer att följa barngruppen under tre dagar i 

förskolan. Jag kommer att samla in data genom att intervjua förskollärare och observera 

genom deltagande i förskoleverksamheten och föra samtal med barngruppen under 

aktivitetens gång. Samtalen med barnen kommer att kretsa kring det jag uppmärksammar 

och vill veta mer om för att skapa en förståelse kring hur de tänker under aktiviteten. Detta 

ska ske utan att jag medverkar på annat sätt eller påverkar barnets vanliga aktiviteter.  Jag 

kommer att använda mig av anteckningar och skriva ner hur den pedagogiska 

dokumentationen används av barngruppen och pedagoger. 

 

Datainsamlingen kommer att ske under oktober månad. Insamlade data kommer att 

analyseras under innevarande termin. Data, det vill säga mina anteckningar, kommer att 

hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av den, samt avskilt från 

personuppgifter. I redovisningar  av studien kommer alla personuppgifter, det vill säga 

barnens och förskolans namn, vara borttagna.  

 

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst av barnen samt 

vårdnadshavare, även efter att datainsamlingen är genomförd. Jag kommer även att vara 

lyhörd och fråga om barngruppen vill delta i studien under observation och samtal.  

Ingen ekonomisk ersättning utgår.   

 

Jag kommer att berätta för barnen varför jag deltar i deras aktiviteter och vara lyhörd om 

de tycker det är okej att jag är med och observerar det som de gör med sina pedagoger. Om 

ni är positiva till deltagande kan ni underteckna denna och lämna till era pedagoger. Om ni 

har ytterligare frågor angående studien går det bra att kontakta mig eller min handledare 

innan ett beslut tas (se nedan för kontaktuppgifter).  

 

Studiens handledare: Anna Günther-Hansen, Doktorand i didaktik 

e-post: anna.gunther-hanssen@edu.uu.se  

 

Uppsala den 13 oktober 2016 

 

Student: Sofie Åhman 

e-post: Sofie.Ahman.8880@student.uu.se 

 

Med vänliga hälsningar Sofie! 

 

mailto:anna.gunther-hanssen@edu.uu.se
mailto:Sofie.Ahman.8880@student.uu.se
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Bilaga 3: Observationsschema 

 

Barns delaktighet: 

- deltagande 

- dokumentation 

- material 

Arbetssätt: 

- synsätt 

- förhållningssätt 

Urval: 

- val av dokumentation 

- reflektioner 

- familjen 
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Bilaga 4: Intervjufrågor/samtal: 

 

1. Kan du beskriva hur ni tänker kring pedagogisk dokumentation och hur ni arbetar 

praktiskt med det? Hur fungerar den pedagogiska dokumentationen hos er? 

 

2. Kan ni beskriva på vilka olika sätt den pedagogiska miljön samt ert material kan 

stötta er i ert arbete med pedagogisk dokumentation? Hur utformas miljön för att 

underlätta pedagogisk dokumentation? 

 

3. Vad använder ni för material i arbetet med pedagogisk dokumentation? Material för 

barnen? 

 

4. Hur fungerar det pedagogiska arbetet när pedagogisk dokumentation nyttjas? 

 

5. Kan du beskriva vad som krävs av dig som pedagog och ditt förhållningssätt i 

arbete med pedagogisk dokumentation? 

 

6. Beskriv hur ni planerar ert pedagogiska arbetssätt utefter pedagogisk 

dokumentation. Kan ni ge exempel på olika sätt som barnen blir delaktiga i arbetet 

med pedagogisk dokumentation samt det fortsatta arbetet i verksamheten? 

- Hur fungerar planering av verksamheten i och med detta arbetssätt? 

- Beskriv speciellt vilka sätt barns delaktighet i arbetet med pedagogisk 

dokumentation får inflytande över planering och verksamhetens utformning. 

 

7. Hur synliggörs pedagogernas tankar om pedagogisk dokumentation och på vilka 

olika sätt blir barnen delaktiga? 

 

8. Kan du beskriva hur barnen får bestämma över sitt deltagande i den pedagogiska 

dokumentationen? 

 

9. Hur tillåts barnen delta och vilka egna intiativ tar dem? 

 

10. Hur mycket inflytande har barnen i processen av arbete med pedagogisk 

dokumentation? 
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11. Är alla barn delaktiga i arbetet med pedgaogisk dokumentation? Kan ni beskriva 

hur man skulle kunna få in de barn som är mer tillbakadragna? 

 

12. Vilka möjligheter respektive svårigheter framträder gällane barns egna intiativ i 

arbete med pedagogisk dokumentation? 

 

 


