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Sammanfattning  

Studien avser att undersöka vilken funktion pedagogisk dokumentation har i förskolan och belysa 

hur pedagoger uppfattar begreppet pedagogisk dokumentation. Undersökningen bygger på 

observationer av dokumentation i förskolans miljö och dess användning samt intervjuer av 

pedagoger i förskolan. Detta material har analyserats utifrån socialkonstruktionismen, 

konstruktivismen samt ramfaktorteorin. Resultatet visar att pedagogisk dokumentation är ett 

relativt nytt arbetssätt för pedagogerna och att processen är under utveckling. Dokumentationen i 

de studerade förskolorna är varierande, det finns fotografier, texter och barns egen 

dokumentation (teckningar och barnens eget skapande i olika material). Denna dokumentation 

fungerar ofta som underlag för reflekterande samtal främst mellan barn och pedagog, men 

pedagogerna ser även materialet som ett underlag för vidare aktiviteter ofta inom ett tema. 

Pedagogerna dokumenterar oftast olika planerade aktiviteter inom temat. Utifrån vårt material 

kan vi utläsa att reflektionen kring dokumentation är vad som utmärker det pedagogiska i 

dokumentationen. Pedagogerna uttrycker sig positivt kring dokumentationen och har ambitionen 

att utveckla detta till ett förhållningssätt som synliggör olika processer i förskolan. 
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Inledning  

När nu utbildningen mot förskollärare närmar sig sitt slut är den teoretiska ryggsäcken fylld 

medan den praktiska har lite mindre volym. Pedagogisk dokumentation är ett exempel på ett 

område där den teoretiska bakgrunden finns, men hur arbetar man med det ute i verksamheten? 

En önskan om att bredda vår kunskap gällande just pedagogisk dokumentation och undersöka 

hur det ser ut i verkligheten för att ytterligare förbereda oss för den dag vi själva ska ta detta 

ansvar ute i verksamheten är det som driver oss i detta skrivande. Att få klart för oss skillnaden 

mellan så kallad vanlig dokumentation och pedagogisk dokumentation var en drivkraft inför 

studien. Detta kändes extra viktigt eftersom Skolverket lyfter fram den pedagogiska 

dokumentationen vilket även den kommun, där studien utförts, gör.  

 

 



2 
 

Bakgrund 

Historiskt har pedagoger i förskolan observerat barn under lång tid, först ur en medicinsk 

synvinkel där pedagogerna observerade vilka sjukdomar som fanns i verksamheten (Lenz Taguchi 

2000, s.83). Det gjordes även barnobservationer med syftet att observera barnens psykologiska 

utveckling (Dahlberg & Lenz Taguchi 1994, s.30-31). Det var under 1990- talets början som 

dokumentationens inriktning förändrades, från att haft fokus på barnet till att rikta sig mot 

verksamheten, vilket kan vara ett resultat av att utvärderingskraven ökade i 

förskolverksamheterna (Lenz Taguchi 2000, s. 101-102). Dokumentation ändrades från att 

användas som ett verktyg för att upptäcka och normalisera annorlunda barn till ett verktyg för att 

kunna följa barns lärande samt ett verktyg för utvärdering och kontroll av förskolans verksamhet 

(ibid. s.108).  

Dokumentation är ett vanligt inslag i förskolevärlden och har nu fått en mer framträdande roll 

i och med den nya läroplanen. I läroplanen lyfts flera olika områden fram, där dokumentation ska 

användas i verksamheten, barns delaktighet och inflytande är exempelvis ett område som ska 

dokumenteras (Utbildningsdepartementet 2010, s.15 ). Dessutom har förskolläraren ett eget 

ansvar för att barns utveckling och lärande dokumenteras både ”kontinuerligt och systematiskt” 

(ibid s.14). Dokumentationen ska fungera som underlag för att kunna följa upp, utvärdera och 

utveckla förskolans kvalitet och för att kunna erbjuda en stimulerande och bra verksamhet för 

barnen. För att utveckla förskolans kvalitet behöver ”barns utveckling och lärande följas, 

dokumenteras och analyseras” (Utbildningsdepartementet 2010, s.14). Skolverkets utvärdering av 

förskolan (2004, s.82-85) lyfter fram att pedagogerna dokumenterar verksamheten men att 

dokumentationen sällan är pedagogisk. Skolinspektionens rapport (2012:7, s.7) visar att det finns 

fyra olika utvecklingsområden och ett av dessa fyra utvecklingsområden är kvalitetsarbetet i 

förskolan. Förskolorna i Sverige har satsat på att implementera läroplanen i verksamheten och i 

och med den reviderade läroplanen belyser även förskolechefens pedagogiska ansvar. 

Pedagogerna dokumenterar i verksamheterna och de har oftast fått utbildning inom 

kvalitetsarbete, men många av pedagogerna känner att det är svårt att göra dokumentationen 

meningsfull. Oftast används kvalitetsarbetet, d.v.s. dokumentationen, vid exempelvis 

utvecklingssamtalen och inte annars i verksamheten (Skolinspektionen 2012:7, s.56-57).  

 Skolverket (2012) har givit ut ett stödmaterial för kvalitetsarbete i förskolan som exemplifierar 

pedagogisk dokumentation som ett sätt att arbeta med kvalitetsarbetet. Skolverket (2012, s.15) 

definierar pedagogisk dokumentation som ett ”arbetsverktyg som hänger ihop med ett särskilt 

arbetssätt och pedagogiskt tänkande” (ibid, s.15). Arbetssättet handlar om att undersöka vad som 

pågår i verksamheterna och förstå vad som händer. Det handlar om att lyssna på vad barnen gör 

och synliggöra det genom att dokumentera. Kring dokumentationen ska alla: barn, pedagoger och 

föräldrar samtala och diskutera vad dokumentationen visar. Det är genom samtalen och 
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diskussionerna som dokumentation blir pedagogisk (Skolverket 2012, s.15). Rinaldi (2006) 

definierar "to ensure listening and being listened to is one the primary tasks of documentation" 

(s.68). Dokumentationen är viktig för barnen, eftersom den visar dem att det de gör i förskolan är 

både viktigt och meningsfullt (Rinaldi 2006, s.72). 

Pedagogisk dokumentation kommer ursprungligen från Reggio Emiliapedagogiken i Italien 

(Lenz Taguchi 1997, s.12). Grundare till Reggio Emiliapedagogiken är Loris Malaguzzi. Reggio 

Emiliapedagogiken är känd över hela världen på grund av sin pedagogik. I deras pedagogik är 

barnens rättigheter viktiga och barnen ses som kompetenta, men det finns ingen bestående 

barnsyn utan den är föränderlig (Dahlberg & Åsén 2005, s.189-197). Barnen är medkonstruktörer 

i förskolan och gemensamt skapas kunskap och lärande (ibid, s.200). Miljön är även den viktig 

och den brukar kallas den tredje pedagogen eftersom miljön bland annat konstruerar vad som är 

tillåtet och inte tillåtet att göra och hur ett barn ska vara (ibid, s.202-204). I Reggio 

Emiliapedagogiken är dokumentation ett arbetsverktyg som ligger till grund för ett ständigt 

förändringsarbete i förskolan. Det är med arbetsverktyget pedagogisk dokumentation som 

pedagogerna samlar och synliggör barnens verk, bland annat genom att dokumentera barnens 

rörelse, teckningar och lek. Syftet med dokumentationen är att synliggöra barnens 

”föreställningar, teorier, uttryck och strategier i lek och arbete” (Lenz Taguchi 2000, s.110) för att 

därigenom använda dokumentationen till att driva verksamheten vidare. Arbetssättet att 

dokumentera medför inte bara ett verktyg för att synliggöra lärandet utan det skapas även ett 

speciellt sätt att se på barn, lärande och kunskap (Lenz Taguchi 1997, s.17-18). Dokumentation 

blir så att säga pedagogisk när det sker något med dokumentationen, när pedagoger och barn 

samtalar och reflekterar om den för att kunna utveckla sitt arbete och verksamheten. Fokus i 

dessa samtal och reflektioner är lärandeprocesser och inte vilket resultat processen ger (Lenz 

Taguchi 2000, s.110). Enligt Åberg & Lenz Taguchi (2005, s.17) är dokumentation ett verktyg för 

att kunna förstå världen och genom att dokumentera i förskolan lyssnar pedagogerna på barnen. 

När pedagogerna använder sig av dokumentationen för att föra det pedagogiska arbetet vidare 

blir det pedagogisk dokumentation. 

Mot denna bakgrund vill vi undersöka den pedagogiska dokumentationen i förskolan. Syftet 

med denna studie är att undersöka vilken funktion dokumentationen har i den dagliga 

verksamheten och hur förskolepedagoger uppfattar begreppet pedagogisk dokumentation. 
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Litteraturöversikt 

Tidigare forskning 

I vår litteratursökning har vi konstaterat att det finns lite forskning som rör pedagogisk 

dokumentation, vilket även Lenz Taguchi (2000, s.28) bekräftar i sin avhandling. Det finns 

däremot mängder med litteratur och texter som är metodböcker, handledningsböcker eller 

praktikberättelser som beskriver hur pedagoger kan arbeta med pedagogisk dokumentation i 

förskolan (Barsotti 1997; Wehner-Godée 2000 m.fl.). I avsnitten nedan presenterar vi tidigare 

forskning som vi anser är relevant för vår studie.   

Dokumentation 

Precis som Svenning (2011, s.15, 21-22) skriver är dokumentation i förskolan inget nytt. 

Pedagoger i förskolan har dokumenterat barn länge, men det nya är den teknik som nu finns 

tillgängligt och teorin kring tekniken. I förskolan försöker pedagoger att dokumentera för att 

kunna synliggöra det som händer i verksamheten och människorna som interagerar där (ibid, 

s.25). Svenning (ibid, s.46-47,72-73) problematiserar dokumentationen som sker i förskolan, 

dokumenterar förskolan utifrån ett barnperspektiv eller barnens perspektiv? Barnperspektiv utgår 

från en utomståendes syn på barn medan barns perspektiv utgår från vad barnet själv upplever. 

En dokumentation är aldrig sann, utan det är en tolkning av en situation och visar enbart vad 

som händer vid en viss tidpunkt (ibid, s.25-26). Svenning (2011, s.95-96) påpekar att pedagogisk 

dokumentation är enbart ett sätt att dokumentera och för att det ska bli en bra pedagogisk 

dokumentation kräver det kompetenta pedagoger, som ständigt reflekterar över vad de 

dokumentarar och varför.  

Pedagogisk dokumentation  

I litteraturen (Lenz Taguchi 2000; Buldu 2010) urskiljs pedagogisk dokumentation som ett sorts  

verktyg. Lenz Taguchi (2000, s. 13) menar i sin avhandling att pedagogisk dokumentation 

fungerar som ett arbetsverktyg för att kunna arbeta med förändringsarbete i förskolan. Buldu 

(2010, s.1439) studerade om pedagogisk dokumentation, enligt pedagogiken i Reggio Emilia, 

kunde användas som en bedömningsteknik, för att underlätta lärarnas utmaning att bemöta varje 

barns behov i Förenade Arabemiraten (UAE). Syftet med studien var att undersöka samspelet 

mellan pedagogisk dokumentation, barn, föräldrar samt pedagoger i Förenade Arabemiraten 

(UAE). Buldu (2010, s.1440) menar att dokumentationen blir ett verktyg för pedagogerna att 

reflektera över sin egen undervisning det vill säga självreflektion. Pedagogerna menar att med 

dokumentationen blir de medvetna om sin egen undervisning, vilka ändringar i undervisningen 
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som behövs för att utmana barnen mer samt att dokumentationen ger information om barnens 

lärande (Buldu 2010, s.1445). Bjervås (2011, s.195-197) menar att genom dokumentationen får 

pedagogerna syn på sig själva som pedagoger, hur de själva agerar i verksamheten. 

Medvetenheten medför ingen förändring automatiskt men det ger ett underlag för reflektion 

vilket kan utveckla pedagogens professionalitet. 

Bjervås (2011, s.22; 94f) har undersökt hur pedagogerna samtalade om pedagogisk 

dokumentation och hur de använde pedagogisk dokumentation i relation till barnen. Bjervås 

(2011, s.176-177) resultat visar att genom samtalen om dokumentationen diskuterar pedagogerna 

sin barnsyn.  Oftast är det ett kompetent barn som syns och pedagogerna menar att 

dokumentation är bra för barnen. Det som kan vara en svårighet i att använda pedagogisk 

dokumentation som ett verktyg är hur pedagogerna ska föra tillbaka dokumentationen till barnen 

(Bjervås 2011, s.177-178).  

Aspekter av pedagogisk dokumentation  

Buldus (2010, s.1446) resultat visar att pedagogerna ansåg att dokumentation skapade en 

gemenskap hos barnen, att barnens delaktighet, motivation och intresse för lärande ökade och att 

barnens egen självkännedom ökade. En annan fördel med dokumentationen var att det ökade 

samarbetet mellan pedagogerna och föräldrarna och att det blev en naturlig dialog mellan 

pedagogerna och föräldrarna. Även föräldrarna själva ansåg att dokumentationen ökade deras 

samarbete med förskolan och att de kunde stötta sina barn bättre eftersom de visste vad barnen 

gjorde i förskolan.  

Pedagogerna ansåg att den pedagogiska dokumentationen gav information om vad och hur 

barnen lärde sig samt vad barnen förstod av undervisningen (Buldu 2010, s.1444). Dessutom 

ansåg pedagogerna att en fördel med den pedagogiska dokumentationen var att den skapade 

möjlighet att tillsammans med andra kollegor samtala om barnens lärande. Tillsammans kunde 

pedagogerna därför bli mer professionella och skapa en gemenskap (Buldu 2010, s.1445).     

I Reggio Emilia menar grundaren Malaguzzi att barn konstruerar kunskap utifrån interaktion 

med sin omgivning, både den fysiska miljön och den inre miljön. Detta synsätt på lärande kräver 

en bra pedagogisk miljö (Häikiö 2007, s.39). Nordin-Hultman (2004, s.72) betonar även den 

pedagogiska miljön som viktig. Miljön som finns i förskolan visar vad pedagogerna tror barnen 

klarar av, vad som är normalt och icke normalt. Miljön bär föreställningar om allt det (ibid, s.41). 

Även själva materialet som finns i miljön bär föreställningar om barnen, bland annat hur de 

konstruerar kön samt vad som är adekvat att göra i deras ålder. Miljön och materialet påverkar 

därmed hur barnet utvecklar sin identitet (ibid, s.72). Nordin-Hultman (2004, s.167-168) menar 

att vi människor hela tiden arbetar med vår identitet, att vi identitetsskapar oss själva. Människor 

och speciellt barn är inget, utan de blir något beroende på de föreställningar som råder i 

samhället, vilka möten som uppstår samt med vilka individer möten och interaktion sker. ”Barn 
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är inte på ett speciellt sätt, de blir, på olika sätt i relation till de möjligheter och normer som de 

olika miljöerna och aktörerna utgör” (ibid, s.168). 

Synen på barn som växer fram i pedagogisk dokumentation är synen på en kompetent individ 

som har rättigheter utifrån exempelvis barnkonventionen. Barn har rätt att tas på allvar av vuxna, 

speciellt när det gäller barnens egna åsikter och upplevelser. Vuxna och pedagoger i förskolan ska 

lyssna på barnen, vilket pedagogisk dokumentation gör möjligt (Svenning 2011, s.40-41). Detta 

synsätt på barn medför att pedagoger kan och bör se barnet som subjekt och inte som objekt. 

Pedagogisk dokumentation förmedlar även vilket förhållningssätt, vilken barnsyn och vilken 

kunskapssyn pedagogerna har. Svenning (2011, s.60) lyfter fram den kompetens som pedagoger 

behöver för att dokumentera i förskolan. Det behövs en pedagog som har emotionell kompetens 

och som har kontakt med sina känslor.  

Etiska aspekter av dokumentation  

Lindgren och Sparrman (2003, s.59) problematiserar det etiska förhållandet mellan barn och 

dokumentation specifikt vid videofilmning av barn. Dokumentation blir ett nytt sätt att se på 

barn. Vilka rättigheter har barn i förskolan när de dokumenteras? I vilken utsträckning får barnen 

vara med och bestämma hur dokumentationen sker? Dokumentationen blir en form av 

normaliserade praktik, där dokumentationen syftar till att synliggöra och analysera. 

Dokumentationen kan synliggöras för barnen själva, men också till deras kompisar och föräldrar 

(Lindgren & Sparrman 2003, s.62). När barn ser sig själva genom dokumentationen kan de bli 

medvetna om vad pedagogerna anser är det goda barnet, vilket gör att dokumentation blir en 

normaliserande praktik. 

Bjervås (2011, s.193-195) diskuterar makt utifrån den pedagogiska dokumentationen. 

Pedagogerna i undersökningen samtalade om makt och vilket maktförhållande som uppstår 

mellan barnen och pedagogerna med pedagogisk dokumentation. En del av pedagogens ansvar är 

att välja ut fotografier till dokumentationen i syfte att inspirera barnen till fortsatta aktivititer, 

vilket öppnar för barnens inflytande (ibid, s.164-167). Vidare samtalade pedagogerna om hur 

dokumentationen påverkar barnen. Pedagogerna menade att genom att sätta kameran mellan 

barnen och sig själva påverkas även pedagogen, eftersom hon/han inte är fullt närvarande med 

barnen (Bjervås 2011, s.178-180). Även om pedagogerna menade att det var ett dilemma hur de 

skulle dokumentera så att barnen inte stördes, var pedagogisk dokumentation viktig, eftersom när 

pedagogerna reflekterade kring dokumentationen, hände det något med den. Den blev som ett 

verktyg för att reflektera över vad som egentligen hände i praktiken. Det är genom 

dokumentationen barnen får möjlighet att ha inflytande över vad som händer i verksamheten 

menade pedagogerna (ibid, s.182-186).    

Vallberg Roth (2009, s.195-196) problematiserar att barn bedöms allt längre ner i åldrarna. 

Vad betyder det för förskolan om trenden gör så att varje barn får en egen IUP i förskolan? Det 

är förskolans verksamhet som ska bedömas och utvärderas, och inte enskilda individer, barn. I 
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förskolan används pedagogisk dokumentation som ett verktyg för att synliggöra verksamheten 

och även som ett underlag för att bedöma verksamheten. Vallberg Roths (2009, s.205; 212) 

presenterar att det finns olika typer av bedömningar så som betygsliknade, personinriktade och 

behovsbedömningar. I dokumentationsprocessen kommer diskussionen om makt upp. Har barn 

möjlighet att säga nej om de inte vill bli dokumenterade? Men det handlar också om vad 

pedagogerna synliggör respektive inte synliggör med dokumentationen. 

Teoretiska perspektiv 

Socialkonstruktionistiskt perspektiv  

Hacking (1999, s.41) menar att allt i världen är socialt konstruerat utifrån socialkonstruktionism, 

som kommer från lingvistisk idealism. I lingvistisk idealism menar man att det som nämns är det 

som existerar, med andra ord ”ingenting är verkligt förrän man talar om det eller skriver om det” 

(ibid, s.41). Däremot menar Hacking (ibid, s.41-42) att Berger och Lyckman i sin bok The social 

construction of reality behandlar ämnet social konstruktion som grundar sig i fenomenologin och 

där de inte menar att allt måste vara socialt konstruerat för att existera. Med ett social- 

konstruktionistiskt synsätt undersöker forskare saker som resterande samhället trodde var 

”sanningar” (Hacking 1999, s.71).  

    Enligt socialkonstruktionismen är kunskap något som konstrueras av oss människor och 

därmed finns varken sann kunskap eller objektiv kunskap. Socialkonstruktionismen utmanar 

förutbestämda tankar om världen, och menar att den kunskap vi konstrukturerar är 

kontextbunden till den tid vi lever i. Både historia och kultur är specifik just för den tid vi lever i 

nu och det påverkar vilken kunskap vi konstruerar (Burr 1995, s.3). I socialkonstruktionismen är 

den sociala värld vi lever i viktig, där kunskap konstrueras i interaktionerna som sker mellan 

människor. I denna interaktion mellan människor blir språket en viktig del (ibid, s.4). Med språket 

konstruerar vi kategorier som är specifika för människor (ibid, s.3-4). När pedagoger 

dokumenterar talar de; barn, pedagoger och föräldrar integrerar med varandra och skapar 

kunskap. Barnsyn är inte heller något givet som hela tiden är bestående, utan den är också något 

föränderligt. I interaktionen skapar vi en barnsyn som gäller just idag och med hjälp av 

dokumentationen kan vi se vilken barnsyn pedagoger har (Lenz Taguchi 1997, s.17-19). Utifrån 

ett socialkonstruktionistiskt synsätt kan dokumentation utgöra en tolkning av vad som händer, 

där ”den specifika dokumentationen är en av många möjliga tolkningar av kunskap på en 

varierande skala” (Häikiö 2007, s.273). Dokumentationen blir en subjektiv tolkning av en 

kunskapsutveckling, som visar en process där det sker massor med lärande (ibid, s.273). 

Dokumentationen blir så att säga pedagogisk när pedagogerna och även barnen reflekterar över 

den och där reflektionerna medför en fortsättning på arbetet med dokumentationen och hur 

pedagogerna och barnen ska arbeta vidare i temat. Utifrån socialkonstruktionistiska perspektivet 

är det snarare processen kring lärande som är intressant och viktig, där syftet med 
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dokumentationen är att utmana barnens och pedagogernas föreställningar om världen (Lenz 

Taguchi 2000, s.110-111).  

Konstruktivistiskt perspektiv  

Konstruktivism är ett begrepp som Piaget lanserade i sina tidiga böcker på 1920-talet och i dessa 

böcker presenterar han sina teorier om barn och hur de konstruerar sin omvärld (Sjöberg 2010, 

s.487). Men det var först på 1970-talet som Piagets teorier åter uppmärksammades och 

konstruktivismen fick en nystart (ibid, s.487-488). Kunskap sågs numera vara något som 

konstruerades av individen själv vilket gav begreppet konstruktivism (Arfwedson 2008, s.24). I 

den konstruktivistiska lärandeteorin behöver barn ”lära sig att tänka” (Smith 2010, s.219) vilket 

enligt Piaget är det samma som att finna sig själv (ibid, s.220). Enligt konstruktivismen utgår barn 

från sina tidigare erfarenheter när de ska ta till sig ny kunskap. Om barnet inte kan koppla den 

nya kunskapen till något som redan finns registrerat hos barnet väljs denna nya kunskap bort, 

vilket gör det viktigt för pedagogen att sätta sig in i barns tidigare erfarenheter och kunskaper och 

ta aktiviteten vidare från denna punkt (Arfwedson 2008, s.28). Den studie som Arfwedson (2008, 

s.34) hänvisar till (vilken i och för sig är gjord på äldre barn men kan appliceras även på yngre) 

lyfter betydelsen av att samla in barnens uppfattningar kring ett ämne för att sedan utifrån dessa 

nyvunna insikter planera sin undervisning. Men även om kunskapen konstrueras av individen 

själv och kanske även verkar vara enbart subjektivt så menar Reich (2009, s.40) att det inte finns 

några rent subjektiva konstruktioner utan konstruktioner sker alltid tillsammans med individens 

egna erfarenheter. Enligt Dysthe (2003) sker lärandet i en aktiv process där barn tar till sig den 

nya informationen ”tolkar den, knyter ihop den med vad de redan vet och om så krävs 

omorganiserar de mentala strukturerna för att den nya förståelsen skall passa in” (s.36). Det finns 

även ett känslomässigt perspektiv inom konstruktivismen, där vikt läggs vid individens relationer 

och samspelet i dessa vilket skapar ett helhetstänkande kring lärandet för att stärka individens 

identitetsskapande (Häikiö 2007, s.39-40).  

Nu är konstruktivismen en teori om lärande men man kan ändå omsätta delar av teorin till 

praktiken. Den konstruktivistiska pedagogen är en delaktig pedagog som enligt Lenz Taguchi 

(2000) ska ”lära barn lära” (s.106) samt tillsammans med barnen ha en utforskande roll. För att 

barn ska lära sig lära behövs metakognitiva processer där barnen tänker kring sitt eget tänkande 

och härmed ges möjlighet att utveckla både sitt tänkande och lärande (ibid, s.109). Frågan ”hur 

tänker du då?” anser Arfwedson (2009, s.34) vara en vanlig fråga i en konstruktivistisk 

lärandemiljö. Dewey, Piaget och Vygotskij ansåg att ”barns tänkande är ett resultat av deras 

fysiska aktiviteter. Genom att tillverka saker, manipulera saker och fundera över vad som hänt, 

genom att ställas inför problem skaffar sig barn erfarenheter som i sin tur utvecklar konsten att 

tänka” (Arfwedson 2009, s.55). Deweys slagord learning by doing är ett välkänt pedagogiskt slagord 

som även är konstruktivistiskt (ibid, s.67). Den pedagogiska dokumentationen kan användas till 

att få barn medvetna om sin egen läroprocess. Genom att barn kan få syn på sin egen läroprocess 
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kan de lokalisera var de själva befinner sig i sitt lärande och som Lenz Taguchi (2000) uttrycker 

sig ”lära sig själva att lära” (s. 109). Pedagogen behöver sätta sig in i barnens tankegångar och 

genom kommunikation kan barnets och pedagogens konstruerade tankar/kunskap både jämföras 

och vidareutvecklas (Sellbjer 2002, s.146). Den pedagogiska dokumentationen är ett verktyg som 

kan användas både till att utvärdera förskolans verksamhet och att synliggöra barns läroprocesser, 

inte bara för pedagoger utan även för barnen själva och deras föräldrar (Bjervås 2011, s.55). 

Genom att pedagogen använder barnens egna formuleringar som utgångspunkt i samtalet 

undviker pedagogen att barnet hamnar i ett underläge där barnet kan välja att uttrycka sig mindre 

levande och mer begränsat. Det är även viktigt att poängtera att pedagogens och barnets 

tolkningar av ord kanske inte alltid överensstämmer (Sellbjer 2002, s.76). 

Ramfaktorteorin  

Dokumentation som fenomen i förskolan kan analyseras ur flera olika perspektiv, ett av dessa är 

ramfaktorernas inverkan. Enligt Nordin-Hultman (2004, s.53) måste all pedagogisk verksamhet 

förhålla sig till tid och rum i sin planering, även Lundgren (1972, s.333) berör detta ämne och 

skriver att tiden alltid är den största faktorn pedagoger och även lärare behöver förhålla sig till. 

Ramfaktorerna är inget nytt begrepp utan Foucault (2001, s.175-176) menar att klostersamfunden 

redan på 1600-talet gav upphov till tre huvudprinciper, tidsschema, obligatoriska arbetsuppgifter 

samt regelbundet återkommande förlopp och dessa tre principer spreds snabbt ut i skolorna. 

Ramfaktorteorin menar Lundgren (1999, s.36) bygger på att det är ramar som ger möjligheter 

eller begränsar möjligheten att utföra en process. Processen blir möjlig om utrymmet i ramarna 

tillåter det, om det finns ett mål med undervisningen ”måste ramarna anpassas för att göra 

processen möjlig” (Lundgren 1999, s. 36). Lite förenklat menar Kumlin & Olsson (2006, s.19-20) 

att man kan säga att ramfaktorerna är: ramar – processer – resultat.  

 
Figur 1: Ramfaktorteorin i dess enklaste form enligt Kumlin & Olson (2006, s.20). 

 

Ramarna bestämmer vilka processer som är möjliga att genomföra och bestämmer därmed även 

vilket resultat som är möjligt (ibid, s.19-20). Ramfaktorteorin synliggör vilka strukturer eller 

möjligheter som finns att förhålla sig till i exempelvis förskolan. Lundgren (1999, s.33) menar att 

ramfaktorteorin belyser hur ramarna antingen möjliggör eller omöjliggör olika 

undervisningsprocesser. Ramfaktorteorin innefattar att det finns vissa aspekter som begränsar 

undervisningssituationen som inte läraren kan påverka. Teorin har utvecklats med fokus på 

skolan, vilket syns i de olika ramarna som påverkar undervisningen. Exempel på ramar är mål för 

undervisningen (Styrdokumenten), vilken undervisning som skulle komma först respektive sist 
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och vilken tid eleverna behöver för att bemästra kunskaperna som undervisningen förväntas ge 

(Broady 1999, s.113).  

Hur ramfaktorer kan påverka den pedagogiska dokumentationen är tämligen outforskat, men 

Ekström (2007, s.173; 189) har studerat hur förskolan förverkligar den pedagogiska utformningen 

utifrån en verksamhetsteoretisk modell. I denna studie har han använt sig av ramen tid och 

studerat hur denna ram påverkar verksamheten, vilket vi kan applicera på vår studie. I studien 

framkommer att det inom förskolan finns en viss prioriteringsordning där den grundläggande 

omvårdnaden i verksamheten alltid kommer först vilket medför att pedagogisk dokumentation 

vid vissa tillfällen kan komma att bortprioriteras eller åtminstone hamna längre ner på 

prioriteringslistan.  
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Syfte och frågeställningar 

Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilken funktion dokumentationen har i den dagliga 

verksamheten och hur förskolepedagoger uppfattar begreppet pedagogisk dokumentation.  

Frågeställningar  

 Vilken pedagogisk dokumentation finns i förskolans miljö och hur används den i 

verksamheten?  

 Vad väljer pedagoger att dokumentera? 

 Hur uppfattar pedagoger begreppet pedagogisk dokumentation? 

 

 

Med ordet funktion menar vi vilken roll den pedagogiska dokumentationen fyller i verksamheten 

och hur den pedagogiska dokumentationen används i verksamheten. Utifrån bakgrunden och 

tidigare forskning anser vi att dokumentation blir pedagogisk när dokumentationen aktivt 

används i verksamheten. Dokumentationen kan till exempel användas som underlag för 

reflektion med barnen. Denna reflektion kan sedan generera nya aktiviteter utifrån vilka tankar 

och funderingar barnen lyfter under reflektionen. Även pedagogerna kan använda 

dokumentationen som underlag för sin reflektion och därmed få syn på  vilka områden som 

behöver utvecklas alternativt förändras för att dels förbättra sin egen pedagogroll men även för 

att utmana barnens lärande och utveckling.  
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Metod   

Vi har valt att använda två metoder i studien, intervjuer och observationer. Under 

datainsamlingen har dessa metoder använts av båda studenterna, men i denna metoddel är Alice 

Carlsson ansvarig för texterna om intervjuer och Annelie Rauma är ansvarig för texterna om 

observationer. I kommande delar kommer vi att presentera resultatet av vår studie tillsammans 

för att sedan presentera varsin analys utifrån socialkonstruktionism och konstruktivism, medan vi 

skrev analysen utifrån ramfaktorerna tillsammans. 

Metod för datainsamling   

Utifrån de frågeställningar som studien bygger på behövdes data angående dokumentation i 

förskolans miljö samlas in. Det som mer precist studerades var dokumentationen i förskolans 

miljö, hur den användes samt vad pedagogerna valt att dokumentera. För att observera vilken 

dokumentation som fanns i förskolans miljö användes en kamera för att samla in material. Det 

material som samlades in gällande hur pedagogerna använde sig av dokumentationen i 

verksamheten spelades in med hjälp av diktafon och under observationerna hade observatören 

rollen som deltagande observatör. Observationerna kompletterades genom intervjuer med 

pedagoger i verksamheten, vilket gav oss möjlighet att fördjupa våra frågeställningar för att 

undersöka hur pedagogerna uppfattade begreppet pedagogisk dokumentation. Intervjuerna var 

halvstrukturerade och utgick från en tematisk intervjuguide. När forskare använder en temaguide 

vid ett intervjutillfälle finns det möjlighet för respondenterna att utveckla sina tankar och svar i 

intervjun. Det är i respondentintervjuerna som den intervjuades syn och uppfattning om 

frågeställningarna kommer fram, vilket var relevant för vår studie (Esaiason m.fl. 2012, s. 228-

229). En fördel med att ordna intervjuguiden i tema är att intervjueffekterna blir mindre, vilket 

gör att resultatet blir mer tillförlitligt. 

I vår litteratursökning kring ämnet använde vi Uppsalas universitets resurser och sökte i 

bibliotekets databaser. Vi har sökt i Libris, Diva, ERIC, SwePub och vi har använt oss av bland 

annat sökorden; pedagogisk dokumentation, dokumentation, Reggio Emilia, förskola, pre-school, 

early education, children, documentation. I sökningen kring perspektiven användes sökorden; 

vetenskapteori, konstruktionism, konstruktionistisk, social konstruktion, konstruktivism, 

konstruktivistisk, konstruktiv, ramfaktorer samt ramperspektiv. Litteratursökningen gick vidare 

till uppsats.se, skolverketet.se, schoolgoogle.com och na.se där vi har använt liknande sökord som 

i förgående sökningar. Litteratursökningen gav oss en bild av den tidigare forskningen inom 

pedagogisk dokumentation i förskolan och gav oss verktyg för att kunna fullfölja vår studie. Med 

litteraturens hjälp fick vi kunskap om ämnet, vilket gav oss redskap till att exempelvis skriva 

intervjuguiden.       
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Urval 

Vi har valt att genomföra observationerna och intervjuerna på två förskolor. Förskolorna där 

studien gjordes valdes framförallt av två anledningar, tillgänglighet samt att förskolorna under 

hösten fortbildar sig inom pedagogisk dokumentation. Förskola A är belägen i en mindre ort på 

landsbygden och har skogen inpå knuten. Det finns 58 barn som är fördelade på tre avdelningar 

utifrån ålder. Det arbetar tre pedagoger och en resurspedagog på varje avdelning. De avdelningar 

som främst observerades var de två avdelningar med de äldsta barnen i åldrarna två till fem år. 

Förskola B ligger i utkanten av en mindre stad, vilket gör att närmiljön är varierande. Det finns 

skog i närheten samt flera lekparker. Förskolan består av fyra avdelningar, med en 

småbarnsavdelning, en fyra och femårs avdelning och två blandade avdelningar med barn i åldern 

ett till fem år. På förskolan finns det 76 barn och minst tre pedagoger på varje avdelning.    

Respondenterna till intervjuerna är pedagoger som arbetar inom förskolorna. Kriterierna var 

att pedagogen arbetade i förskolan och hade möjlighet att medverka i vår studie.  

De intervjuade pedagogerna består av sju förskollärare och två barnskötare. Respondenterna 

är mellan 30 och 60 år och har varierande arbetslivserfarenhet alltifrån ett år i verksamhet till 30 

år. Kommunen har anordnat en föreläsning om pedagogisk dokumentation för alla samt att tre 

pedagoger har gått den pedagogiska dokumentationskursen som just nu är aktuell i kommunen. 

Vissa av pedagogerna har kommit i kontakt med pedagogisk dokumentation i andra utbildningar.  

Avgränsningar 

Inom ramfaktorerna har vi valt att begränsa oss till de inre ramarna; tid, kunskap och redskap 

eftersom dessa ramar är de som framkommit i studien. Vi har även blivit begränsade eftersom det 

saknas tidigare forskning kring pedagogisk dokumentation i förskolan utifrån ramfaktorteorin. 

Däremot finns det studier där skolan har varit forskningsobjektet och det har vi använt för 

applicera ramfaktorteorin i förskolan.   

Vi vill påpeka att eftersom studien handlar om pedagogisk dokumentation kommer i 

förekommande fall ordet dokumentation avse den pedagogiska dokumentationen.  

Material  

Observationerna gjordes främst på en förskola eftersom utbudet av dokumentation var stort på 

denna. Det utfördes två slags observationer, dels en utifrån vilken dokumentation som fanns i 

förskolans miljö samt en där inriktningen var hur pedagogerna hanterade/använde 

dokumentationen i verksamheten. Observationerna har genomförts med diktafon, dock har 

dokumentationen som objekt i miljön dokumenterats med kamera. Materialet som har analyserats 

har bestått av sex renskrivna observationer och fotografier. 
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Intervjuerna genomfördes på pedagogernas arbetsplats där de kände sig bekväma. Intervjuerna 

utgick från intervjuguiden (se bilaga 2) och dessa spelades in med en diktafon. Dessa nio 

intervjuer som varade mellan 20 och 60 minuter transkriberades därefter för att sedan kunna 

analyseras.  

Databearbetning och analysmetod 

Materialet samlades först in och efter observationerna skrevs dessa rent och skrevs sedan ut på 

papper. Intervjuerna transkriberades för att lättare kunna få en översikt över materialet och även 

för att möjliggöra kategoriseringar. Teman valdes utifrån dessa kriterier: att de handlade om 

frågeställningarna, var relevanta i studien, att de belyste saker som är centrala i intervjuerna och 

observationerna och att temana kunde tillföra något som gjorde att vi kunde förstå hur 

pedagogerna uppfattar begreppet pedagogisk dokumentation. Resultatet presenteras i 

kategoriseringarna; Pedagogernas uppfattning av pedagogisk dokumentation, Pedagogisk 

dokumentation i förskolan – vad, hur och varför, Vad finns på väggarna, Reflektion, Barns 

inflytande och Utvecklingsfas inom pedagogisk dokumentation i förskolan. Tillsammans 

sammanfattade vi allt material i dessa kategorier som vi ovan nämner och utifrån dessa gjorde vi 

två separata analyser samt en gemensam utifrån ramfaktorteorin. Materialet analyserades sedan 

utifrån våra frågeställningar och de teoretiska perspektiven.  

Genomförande 

Till observationerna utarbetades ett observationsschema (se bilaga 1) och föräldrabrev (se bilaga 

3-5) som delades ut till föräldrarna. Under vistelsen i förskolan var observatören utrustad med 

diktafon och även kamera för att, när tillfälle gavs, vara redo för observation. Att observera olika 

tillfällen i en verksamhet är ofta en svårighet eftersom observatören inte vet i förväg när och var 

det kan dyka upp lämpliga tillfällen. Tanken var att för att få underlag för de observationer 

angående hur dokumentationen används i den dagliga verksamheten främst sikta in sig på 

förmiddagarna när den planerade verksamheten sker och det var troligast att eventuell 

dokumentation användes. Att observera dokumentation i förskolans miljö som objekt hade en 

stor fördel därför att den går att observera närsomhelst eftersom det är en relativt bestående del i 

förskolans miljö, även om den är utbytbar. 

Inför intervjuerna gjordes en tematisk intervjuguide (se bilaga 2) utifrån syftet och 

frågeställningarna. Därefter kontaktades pedagogerna och tillfrågades om de kunde medverka i 

vår studie. Om pedagogerna hade möjlighet att medverka bestämde vi en tid och plats. 

Intervjuerna genomfördes på pedagogernas arbetsplats, eftersom det gav pedagogerna möjlighet 

att medverka samt att det skapade en trygghet för pedagogerna inför intervjun. Intervjuerna som 

varade mellan cirka 20 och 60 minuter spelades in på en diktafon och transkriberades därefter. 
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Utifrån transkriberingen sammanfattade vi vårt material, sammanlagt nio intervjuer och sex 

observationer samt ett antal fotografier av dokumentationen i förskolorna.     

Etiska aspekter   

Forskning är enligt Vetenskapsrådet (2002, s.5) viktig och nödvändig för både individers och 

samhällets utveckling och det gäller att denna forskning är tillgänglig, så att kunskap sprids. 

Forskningskravet som ovan förklarats ställs i relation till individskyddet, som innefattar att ingen 

individ ska utsättas för skada eller kränkning vid forskning. Forskningskravet och 

informationskravet bör ställas på sin spets varje gång en forskare ska undersöka något. Vår studie 

ska publiceras, i enlighet med forskningskravet, och det gäller för oss att se till att ingen, vare sig 

pedagog, barn eller föräldrar, kan komma till skada med vår studie. I forskning som bedrivs inom 

det humanistisk-samhällsvetenskapliga fältet finns några principer att beakta och ta ställning till: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2002, s.6).  

Informationskravet är viktigt att ta hänsyn till. Tydlig information om observatörens närvaro i 

barngruppen och syftet med densamma, varför observationerna görs och vad som ska 

observeras. Föräldrar gavs möjlighet att undanta sitt barn från observation även om det inte var 

barn i sig som var forskningsobjekt i denna studie. Ett informationsbrev med en 

medgivandetalong delades ut (se bilaga 3-5). I detta brev informerade vi om samtyckeskravet och 

nyttjandekravet. Detta gällde naturligtvis även för pedagogerna som arbetade i verksamheten, de 

blev informerade om studien och fick möjlighet att avstå som forskningsobjekt. I den här studien 

ligger fokus främst på pedagogen och hur denna förhåller sig till dokumentation i verksamheten. 

Vid intervjuerna med pedagogerna blev pedagogerna informerade om att det var frivilligt att 

medverka, de blev även informerade om vilket syfte vi hade med intervjuerna och vad materialet 

skulle användas till. Vi informerade även om att allt material skulle anonymiseras vilket resulterar 

i att eventuellt nämnda namn alltså är fingerade. Till följd av konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet har vi hanterat vårt råmaterial hänsynsfullt och varit noggranna med 

anonymisering och att ingen utomstående har haft tillgång till materialet.  

Metoddiskussion 

Svårigheten med att observera en viss händelse i en verksamhet är om händelsen överhuvudtaget 

kommer att ske, att vänta på detta var även tidsödande. Tolkning är även det en svårighet 

eftersom alla människor har olika föreställningar och erfarenheter som påverkar både hur och vad 

man tolkar. För den här studien kan det vara en svårighet därför att man inte vet om man tolkar 

rätt utifrån det ursprungliga syftet. Att använda olika sätt för att samla in data, i det här fallet både 

observation och intervju/samtal ökar bredden på det insamlade materialet och kan även erbjuda 

en möjlighet till en djupare förståelse för materialet.  
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Kan informationen om att vi ska observera just dokumentation påverka hur pedagogerna 

handlar under vår närvaro i verksamheten? Vår erfarenhet är att pedagogerna arbetar som vanligt 

efter en stund trots vår närvaro.  

Metoden intervju har både sina fördelar och nackdelar. Fördelarna är att intervjuer ger 

möjlighet att fördjupa respondenternas svar och be dem förtydliga hur de menar. En nackdel är 

att eftersom intervjuer är en tidskrävande metod, kunde vi inte göra så många som vi ville göra. 

Vi har gjort nio intervjuer vilket inte ger ett tillförligt resultat för hela Sverige utan enbart vad 

några pedagoger i Sverige tycker. Reliabiliteten är med andra ord inte stor, vilket inte gör något i 

denna studie eftersom syftet inte är att undersöka hur alla pedagoger i Sverige uppfattar 

begreppet pedagogisk dokumentation, utan hur några pedagoger uppfattar begreppet pedagogisk 

dokumentation. 

Då studien består av två olika metoddelar, observation och intervju, bör validiteten vara 

relativt hög därför att vi både undersöker hur pedagogerna uppfattade pedagogisk dokumentation 

och dessutom hur de använde dokumentationen. Eftersom vi har varit två som har skrivit denna 

uppsats är det insamlande materialet större än om vi hade skrivit var för sig. Det problematiska 

med att vara två som samlar in material är tolkningen eftersom förförståelsen för den andres 

material saknades vilket kunde göra materialet svårtolkat. Vi har haft möjlighet att samla in mer 

material och att analysera vårt material utifrån två olika perspektiv vilket vi anser har varit 

givande. Det finns många fördelar med att skriva i par, men den främsta som vi vill påpeka är att 

vi har haft möjlighet att bolla idéer med varandra och stödja varandra i processen att genomföra 

och skriva en uppsats. Vårt lärande har dessutom blivit både bredare och djupare därför att 

diskussionerna har skett utifrån våra personliga tolkningar som ofta har skiljt sig från varandra. 

Det mesta i denna uppsats har skrivits gemensamt förutom de teoretiska perspektiven och dess 

analyser. Alice Carlsson har ansvarat för det socialkonstruktionistiska perspektivet och Annelie 

Rauma för det konstruktivistiska perspektivet. Analysen om ramfaktorerna gjorde vi tillsammans. 

Dessutom har vi haft ansvar för var sin metod där Alice har skrivit om intervjuer och Annelie om 

observationer.  
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Resultat och analys 

Pedagogernas uppfattning av pedagogisk dokumentation 

Utifrån intervjuerna framkommer det att pedagogerna är i en utvecklingsfas vad det gäller 

pedagogisk dokumentation. Flera ger uttryck för att det är ett nytt arbetssätt som inte är inarbetat. 

Pedagogerna uttrycker ändå att det finns en skillnad mellan dokumentation och pedagogisk 

dokumentation. Pedagogerna menar att dokumentation är ett större begrepp som innefattar allt 

från bilder till anteckningar. I en intervju uttrycker sig en pedagog så här: 

Oj, det är stort begrepp. Allt, alltså dokumentation, då är det ju allt vi skriv ner. Allt som görs. 

Dokumentation kring, alltifrån utvecklingssamtalsdokumentation om det enskilda barnet till 

dokumentation till gruppen, till dokumentation till föräldrarna, till dokumentation om månadsbrev. 

Alltså dokumentation är det ALLT. 

 

Den mest framträdande skillnaden mellan de olika dokumentationerna är att den pedagogiska 

dokumentationen arbetar pedagogerna vidare med medan dokumentation bara är något som 

sparas för eftervärlden, som ett dokument. Med pedagogisk dokumentation lyfts reflektion och 

samtal både med barnen och de andra pedagogerna i arbetslaget vilket även Buldu menar (2010, 

s.1440). Hur blir en dokumentation pedagogisk? De flesta intervjuade pedagogerna menar att en 

dokumentation blir pedagogisk när de reflekterar över dokumentationen. En pedagog redogör för 

pedagogisk dokumentation på detta sätt: 

 Ja men för mig så e de, alltså pedagogisk dokumentation då använder man dokumentationen till 

att reflektera över, hur vare vi gjorde, vad vare vi gjorde, varför gjorde vi de o vad har vi lärt oss av 

de. Alltså att man går tillbaks igen o använder sig av de här över tid då då de e ju de som är grejen, 

att se. Att de blir en skillnad och att man tillsammans funderar, man kan göra de själv me men 

stora grejen tycker jag är att göra de tillsammans, för man ser olika saker, å tar liksom vinsten av de 

då att man är olika personer o att man e olika, ser på saker på olika sätt, så, ja. 

Medan en annan pedagog definierar pedagogisk dokumentation så här: 

En pedagogisk dokumentation för mig de e när man använder den bilden till nånting mer, alltså 

man tar ner den, man pratar med barnen eller pedagogerna pratar om den bilden, vaere som sker 

här eller så pratar man med barnen, vad gjorde ni här? Hur tänkte du när du gjorde så? Alltså så 

fort man har tagit ner den och reflekterat tillsammans över just den bilden eller deras, ja om dom 

gör en teckning, hur tänkte du här? Varför gjorde du så? Ja, istället för o bara fråga, vad är det där 

för nåt? Ja de e en bil. Jaha. Ja så ställa fler frågor, ah hur tänkte du när du gjorde bilen. 

Pedagogerna upplever att den pedagogiska dokumentationen är något som för processen och 

arbetet vidare vilket föregående citat visar. Några uttrycker även att det är en metod som 

synliggör barnen, både individuellt och i gruppen, men även som en metod för att upptäcka 

saker, exempelvis hur man kan gå vidare med en aktivitet. Även Svenning (2011, s.25) menar att 

dokumentationen kan synliggöra barnen i verksamheten och vad som sker i densamma. Vid 
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pedagogisk dokumentation är syftet bakom dokumentationen viktigt; det handlar inte bara om att 

dokumentera utan även om hur pedagogerna dokumenterar och vad.  

Pedagogisk dokumentation i förskolan – vad, hur och varför 

I materialet finns det observationer som visar att pedagogerna dokumenterar olika planerade 

aktiviteter och speciella händelser som exempelvis födelsedagar. Ett exempel är från temat 

kompisar, där det på en vägg finns dokumenterat barnens egna kompis regler. Pedagogen berättar 

att temat började med att pedagogen intervjuade alla barn om hur en kompis skulle vara, därefter 

sammanställdes alla svar, som de därefter reflekterade över vid en samling. Under samlingen kom 

barnen överens utifrån svaren i intervjuerna om vilka regler som skulle gälla på avdelningen. De 

barn som ville fick skriva upp alla regler och så sattes reglerna upp på väggen.  

I intervjuerna nämns även en önskan om att dokumentera barnen i deras lek, för att kunna 

urskilja barngruppens intressen och sedan föra verksamheten vidare. En pedagog lyfter fram att 

hon dokumenterar för egen del, för att komma ihåg hur tankarna gått, resultat, speciellt om något 

gått dåligt samt varför. Hon säger också att dokumentationen är en tolkning av vad pedagogerna 

tror att barnen har uppfattat, detta problematiserar Svenning (2011, s.25-26) och skriver att 

dokumentation enbart är en tolkning av en händelse.  

Det vanligaste sättet att dokumentera är fotografier vilket, mer eller mindre alla pedagoger tar 

upp som det sätt de själva dokumenterar på, detta säger pedagogerna i intervjuerna och det syns 

även i våra observationer. En pedagog uttrycker det så här ”man knäpper kort o barnen själva får 

knäppa kort”. Bjervås (2011, s.164-165; 193-195) lyfter fotografier som en inspirationskälla för 

barnen men lägger ett ansvar på pedagogerna eftersom det är ett maktförhållande. 

Maktförhållandet uppstår i och med att fotografierna speglar vad som är rätt och fel (Lindgren & 

Sparrman 2003, s.59; 62) Pedagogerna på de studerade förskolorna skriver även texter som 

komplement till bilderna där ofta barnens egna tankar kring aktiviteten och barnens lärande 

antecknas och de låter barnen involveras genom att de själva får skapa dokumentation, 

exempelvis rita, måla eller på annat sätt skapa. Vid ett tillfälle under observationerna har en 

pedagog samlat barnen runt fotografier från ett studiebesök på brandstationen. Dessa fotografier 

använder sedan pedagogen för att tillsammans med barnen reflektera kring besöket och låta 

barnen berätta om sin upplevelse och sina tankar. I slutet på reflektionen berättar pedagogen att 

de övriga pedagogerna har dukat fram olika skapandematerial medan reflektionen har pågått så 

att barnen själva ska få skapa sin egen dokumentation utifrån studiebesöket ”man får tänka efter 

själv, vad vill jag göra”. Barnen hade tillgång till olika material som lera, trä och olika 

pysselmaterial, de hade även möjlighet att måla sin upplevelse. Många brandbilar skapades och 

här nedan presenteras ett av alla alster som barnen åstadkom.  
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Dagen efter samlas pedagogen och barnen återigen för att denna gång använda barnens 

dokumentation, som skapades dagen innan, som underlag för sitt samtal. Alla barn ges möjlighet 

att visa upp sitt alster och berätta om detsamma. Vid detta tillfälle ställer pedagogen även frågor 

till barnen om varför de har dokumenterat en viss sak och även varför de valde just det material 

de skapade i.  

Pedagog: Varför valde du att jobba med lera? 

Barn: Det såg roligt ut. 

Pedagog: För att det såg roligt ut, hade du hållt på med lera förut nån gång? Har du gjort det? 

Barn: Ja, lite lera. 

Pedagog: Lite lera o du tycker de e mysigt o hålla på, du blötte väldigt mycket, hur blir leran då 

när man har vatten på den? 

Barn: Rolig o hal. 

Pedagog: Hal blir den ja. 

Pedagogerna lyfter i intervjuerna flera olika fördelar med den pedagogiska dokumentationen, 

bland annat att komma ihåg, se barnens lärande och som verktyg för att samtala med barnen. En 

annan fördel med dokumentationen som lyfts fram av flera pedagoger är föräldrarna. De menar 

att dokumentationen visar föräldrarna vad som händer på förskolan rent konkret, men den är 

också ett sätt att visa hur förskolan arbetar och tänker. I Buldus (2010, s.1446) studie menar 

föräldrarna att dokumentationen både skapar möjlighet till samtal mellan barn och föräldrar samt 

att samarbetet mellan hem och förskola ökade.  

Flera pedagoger menar att dokumentationen fungerar även som underlag vid reflektion för att 

föra en dialog med barnen om deras tankar och lärande. Pedagogerna kan även använda 

dokumentationen som ett verktyg för att reflektera över sin egen praktik och sin roll som 

pedagog. Självreflektion är något som även pedagogerna i Buldus (2010, s.1440) studie lyfter som 

en effekt av dokumentationen, där pedagogerna får möjlighet att reflektera över sin undervisning. 

Under intervjuerna framkommer att dokumentationen även fungerar bra som underlag vid en 

tillbakablick på verksamheten, pedagogerna kan använda dokumentationen för att komma ihåg 
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och dessutom kan dokumentationen användas vid utvärdering av verksamheten. En pedagog 

säger också att dokumentationen kan ses som ett sätt att marknadsföra verksamheten i förskolan.  

Vad finns på väggarna? 

Resultatet visar på skillnader mellan förskolorna. På förskola A finns pedagogisk dokumentation 

på båda avdelningarna men även här finns det variation mellan avdelningarna. På förskola B är 

den pedagogiska dokumentationen mer sparsam, men även här finns skillnader mellan 

avdelningarna. 

På förskola A finns dokumentation som visar att pedagogen har tagit fasta på barnens 

intressen och arbetat vidare med detta. Barnen hade vid ett tillfälle visat intresse för spindlar och 

detta resulterade i ett spindeltema där barnen fick både rita och skapa sina egna spindlar. 

Pedagogen antecknade barnens tankar och funderingar kring spindlar. Tillsammans tog de reda 

på fakta om djuren utifrån vad barnen ville veta. All dokumentation kring detta samlades på en 

vägg där även fotografier och tankar från reflektionstillfällena sattes upp. Denna vägg fungerade 

som en samlingsvägg för all verksamhet som skedde på avdelningen. 

I förskola B:s miljö finns dokumentation från verksamhetens olika temaarbeten, till exempel 

sagor, som nedanför presenteras. Utifrån ett tema plockades flera olika aktiviteter ut från barnens 

önskemål och dessa olika aktiviteter resulterade i en dokumentationsvägg. Att utgå från barnen 

när temat utvecklas och synliggöra deras tankar och idéer är något som kan användas som 

drivkraft i verksamheten (Lenz Taguchi 2000, s.110). På förskola B:s vägg återfinns bland annat 

barnens egna alster, fotografier samt texter med barnens reflektioner kring aktiviteterna. En 

pedagog både berättar om väggen vid intervjun och efter interjuven visar pedagogen den. 

Pedagogen berättar att de arbetade med ett sagotema, där pedagogen startade upp det hela med 

en startnyckel (tror du måste förklara startnyckel). Arbetet i temat gick till väga så att barnen 

själva fick välja en bok som de gillade, därefter fick barnen berätta sagan för de andra barnen och 

därefter fick barnen välja något från sagan som de ville göra. På väggen finns det först ett papper 

från där barnet tillsammans med sina föräldrar har skrivit lite om varför barnet valde just den 

saga, därefter finns det fotografier från samlingen när barnet berättade sagan för kompisarna och 

därefter finns det både fotografier och resultatet av de olika aktiviterna barnen valde till varje bok. 

Pedagogen berättade att väggen användes som ett verktyg att komma ihåg vad de hade arbetat 

med förra gången och som de kunde använde för att reflektera över vad de hade gjort, vilket 

lärande som skedde och vad som var roligt. Reflektionerna användes som ett verktyg för att 

utveckla temat. Pedagogen berättade även att de ville att föräldrarna tillsammans med sina barn 

kunde titta på väggen, för att visa föräldarna vad barnet hade gjort på förskolan. Väggen var en 

del av miljön som pedagogen tyckte var viktigt för kunna fortsätta arbetet i temat. Nordin-

Hultman (2004, s.41; 72; 167-168) menar att miljön i förskolan är viktig då barn hela tiden arbetar 

med att utveckla sin identitet. Identiteten skapas utifrån de föreställningar av barnens kompetens 

som finns i miljön. 
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Reflektion utifrån den pedagogiska dokumentationen 

Lenz Taguchi (2000, s.110) skriver att dokumentationen blir pedagogisk vid reflektion vilket även 

pedagogerna i studien lyfter fram som ett av dokumentationens syfte. Vårt observationsmaterial 

visar att reflektionerna ofta kom efter en aktivitet. Dokumenteringen följde ofta ett mönster, 

först dokumenterades barnen under själva aktiviteten och vid nästa tillfälle användes 

dokumentationen som underlag för reflektion. Under denna reflektionsstund dokumenterades 

barnens tankar och funderingar, vilka sedan utgjorde underlag för nästa aktivitet och sedan 

började det om. Under reflektionerna ställdes frågor som skulle driva temat framåt och ge 

upphov till en ny aktivitet utifrån barnens nyfikenhet vilket detta citat belyser: 

Pedagog: Kan man göra spindlar på annat sätt än att rita? 

B1: Man pysslar ihop en. 

B2: Man kan dega. 

B3: Måla. 

B4: Dega och man kan rita och klippa ut. 

B5: Måla 

B1: Man kan bygga ihop en. 

Pedagog: Hur tänkte du då? 

B1: Man tar en liten träbit sen åtta mindre och dom ställer man på sidorna som ben, man 

limmar eller tejpar. 

B2:  Först kan man rita en spindel och sen klippa ut om man vill så kan man färga. 

Vi tittade i materialskåpet, barnen använder piprensare, träknappar, toarulle, garn, tejp, limpistol 

m.m. 

Detta visar hur reflektionen genererar nästa aktivitet i temat som blev skapande. 

Dokumentation fungerar enligt Buldu (2010, s.1440) som ett verktyg för reflektion och 

underlag för diskussioner om barns lärande. De intervjuade pedagogerna uttrycker en önskan om 

mer gemensam reflektion eftersom det behövs ett gemensamt synsätt samt att reflektionen 

berikar diskussionen. En pedagog uttrycker sig så här: 

de e ju de som är grejen, att se. Att de blir en skillnad och att man tillsammans funderar, man kan 

göra de själv me men stora grejen tycker jag är att göra de tillsammans, för man ser olika saker, å 

tar liksom vinsten av de då att man är olika personer o att man e olika, ser på saker på olika sätt. 

Barns inflytande 

Några pedagoger uttrycker i intervjuerna att det kan vara problematiskt att få med barnen i 

dokumentationsprocessen beroende på vilken metod man använder och pedagogens 

förhållningssätt. När fotografering används som metod återspeglas pedagogens förhållningssätt 

genom att en del pedagoger bestämmer vad som ska fotograferas medan andra låter barnen både 

bestämma och fotografera. När barnen själva får dokumentera med olika uttrycksformer blir 

detta inte lika märkbart. På väggarna återfinns dokumentation där barns tankar och funderingar 

finns nedskrivna antingen av pedagoger eller av barnen själva. När barnen själva har skrivit är det 
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utifrån deras förmåga vilket resulterar i enstaka ord eller kortare meningar som en slags 

sammanfattning. 

Genom dokumentationen får barnen möjlighet att involveras i och påverka temaarbetets 

fortsatta utveckling utifrån att barnens tankar och idéer lyfts fram här ligger ett ansvar hos 

pedagogen att ta dessa på allvar vilket dokumentationen möjliggör (Svenning 2011, s.40-41).  

Utvecklingsfas inom pedagogisk dokumentation i förskolan 

Vi har redan nämnt att pedagogerna anser att de just nu är uppe i en process där pedagogisk 

dokumentation ska införlivas i arbetssättet. Pedagogerna uttrycker att det nu är ett skifte i 

arbetssättet vilket gör att de två arbetssätten kan krocka, eftersom möjligheten att fortsätta med 

en påbörjad aktivitet dagen efter kan bli problematisk då gamla rutiner, exempelvis, ”vi har alltid 

utflykt på tisdagar”, ofta finns kvar. Även här nämns tid, utifrån att reflektioner med barn efter en 

aktivitet tar tid som inte finns inplanerad enligt det gamla arbetssättet. Att exempelvis behöva 

vänta med reflektionssamtal till nästa vecka gör att mycket av vitsen med reflektionen försvinner 

eftersom barn och pedagoger hinner glömma även om det finns dokumentation att använda. 

Pedagogerna uttrycker även att de behöver tid för egen reflektion och tid för arbetslaget att 

diskutera sig fram till ett gemensamt arbetssätt och förhållningssätt så att alla pedagoger är med 

på samma ”tåg”. Mer kunskap inom både pedagogisk dokumentation och användandet av dator 

som redskap efterfrågas. Enligt Lenz Taguchi (2000, s.27; 115) kan den pedagogiska 

dokumentationen fungera som underlag för diskussioner och dessa diskussioner mellan 

pedagoger kan utveckla deras kunskap i ämnet pedagogisk dokumentation 

Analys utifrån socialkonstruktionismen 

I de undersökta förskolorna finns det dokumentation på väggarna från olika teman, på väggarna 

finns det fotografier, texter och barnens alster. Barnen möter bilder av sig själva när de håller på 

med någon form av aktivitet och deras egna tankar och funderingar kring det de håller på med. 

Pedagogerna använder dokumentationen som en drivkraft i verksamheten, där barnens intressen 

och tankar, genom aktiviteter och reflektioner för arbetet vidare. Arbetet utförs utifrån ett 

mönster där dokumentation först oftast består av fotografier på barnen under en aktivitet och 

därefter en reflektionsstund, där pedagogen oftast antecknar barnens tankar och funderingar 

kring bland annat vad som händer under aktiviteten, vad barnen lär sig. Att använda pedagogisk 

dokumentation som en drivkraft för fortsatt arbete i temat medför ett förhållningssätt och 

arbetsätt där pedagogen inte vet vad som kommer att ske under ett tema. Detta medför även en 

syn på kunskap, där pedagogen tillsammans med barnen skapar kunskap, vilket tyder på 

socialkonstruktionism. I socialkonstruktionismen finns det inga sanningar som pedagogen ska 

föra över på barnen, utan kunskap skapas tillsammans med andra, i interaktionen (Burr 1995, s.3-

4). Att arbeta med pedagogisk dokumentation som pedagogerna gör medför även en syn på barn, 
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där de är kompetenta människor, med rättigheter. Det är barnens intressen och behov som 

påverkar vad som sker i verksamheten. I den pedagogiska dokumentationen är processen 

viktigare än resultatet, det vill säga att barnens tankar och idéer skapar ett tema och deras idéer 

driver även temat vidare. Även detta tyder på socialkonstruktionism, där det egentligen inte finns 

några förbestämda mål som aktiviteten ska uppnå (Lenz Taguchi 2000, s.110-111).  

Pedagogerna dokumenterar oftast det som sker i temaarbetena, där det är planerade 

aktiviteter, men även om det är något speciellt, exempelvis att något barn lärt sig skriva sitt namn. 

Några pedagoger ger även uttryck för att de vill dokumentera barnens lek, där barnen själva 

bestämmer vad de gör. Pedagogerna vill använda dokumentationerna från barnens lek för att lyfta 

fram barnens intressen och funderingar i temat. Vad mer exakt pedagogerna väljer att 

dokumentera är olika. Flera pedagoger väljer att dokumentera genom fotografier, där barnen är 

med men det går inte att utskilja vilka barn som är med. Andra pedagoger väljer att fotografera 

enbart barnen, andra menar att de dokumenterar det som sker i aktiviteten, vad som händer. En 

pedagog uttrycker att pedagogen vill dokumentera interaktionen mellan barnen och vad som sker 

när de interagerar med varandra. Det förekommer även att barnen får dokumentera genom att ta 

fotografier och att barnens skapande blir dokumentationen, exempelvis målningar. När 

pedagogerna väljer att fotografera väljer de oftast även att komplettera fotografierna med en 

tillhörande text. Det som pedagogerna väljer att dokumentera är oftast saker som händer, vilket 

tyder på ett socialkonstruktionistiskt synsätt, där kunskap skapas tillsammans och där lärande är 

något som förändras och som ständigt är i rörelse. Lärandet påverkar både de barn och 

pedagoger som är med och där språket är viktigt för att konstruera världen. Med språket 

interagerar barnen med varandra men även med pedagogen, vilket även påverkar vad pedagogen 

dokumenterar. En pedagog uttrycker att hon vill ta kort på vad barnen gör och med fotografierna 

dokumentera interaktionen mellan barnen. Språket får därmed en framträdande roll (Burr 1995, 

s.3-4), i vad pedagogerna dokumenterar.   

I ett socialkonstruktionistiskt perspektiv är språket viktigt och med hjälp av språket skapar 

människor kategoriseringar för att konstruera världen (Burr 1995, s.3-4). När pedagogerna i 

intervjuerna talar om pedagogisk dokumentationen allmänt, exempelvis vad de uppfattar att det 

är, hur de kan dokumentera och varför de gör det, finns det en förståelse och tro på barnen som 

kompetenta. Barnen är kompetenta att reflektera tillsammans med andra barn och tillsammans 

med pedagogerna över hur de tänker och kring deras lärande. Däremot när frågan kring hur 

barnen involveras i dokumentationen är det mer tveksamt och de tycker att det är svårt att få med 

barnen. Självklart är barnen med i dokumentationen, exempelvis på fotografier, men pedagogerna 

uttrycker en önskan att barnen skulle vara med i hela dokumentationsprocessen. Några 

pedagoger menar att barnen fick ta fotografier och helst även att barnen skulle välja vilka 

fotografier de skulle skriva ut, men det var svårt att få till det praktiskt. I socialkonstruktionism 

menar man att kunskap skapas i interaktion med andra människor (Burr 1995, s.3-4), vilket 

pedagoger här ger uttryck på när de menar att kunskap skapas tillsammans med andra. 
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Pedagogerna strävar mot att barnen ska få vara med och vara mer delaktiga i processen med 

pedagogisk dokumentation.     

Analys utifrån konstruktivismen 

Utifrån det konstruktivistiska perspektivet anses kunskap vara något som individen själv 

konstruerar utifrån sina egna erfarenheter och tidigare kunskaper (Arfwedson 2008, s.24; 28). 

Som tidigare skrivits gäller det för pedagogen att få barnet att tänka själv, detta kan pedagogen 

uppnå med bland annat frågan hur tänker du då? I observationerna av den pedagogiska 

dokumentationen som finns i verksamhetens miljö syns att pedagogerna har arbetat med 

reflektion i barngrupperna eftersom dessa tankar finns antecknade i dokumentationen. Dessa 

tankar kan ge barn möjlighet att få syn på sin egen läroprocess (Lenz Taguchi 2000, s.109). Även 

under observationerna har detta reflekterande arbetssätt dykt upp, medan det däremot kan vara 

svårt att få barnen att utveckla sina svar. En av pedagogerna uttrycker svårigheten med att barnen 

inte är vana att bli tillfrågade och att någon faktiskt lyssnar och är intresserad av deras svar. 

I miljön sitter dokumentation som återger barnens olika aktiviteter. Dokumentationen visar att 

pedagogerna har ett reflekterande arbetssätt och låter barnens egna tankar få utrymme i samtalen, 

vilket tyder på ett konstruktivistiskt tänkande från pedagogerna. Under dessa reflektioner finns 

möjlighet för pedagogen att sätta sig in i barnens tankegångar och kunskapen kan därmed enligt 

Sellbjer (2002, s.146) både jämföras och vidareutvecklas. Ett av de teman som observeras på 

väggarna visar även att pedagogen utgått från barnens kunskaper och därifrån arbetat vidare med 

temat och forskat vidare utifrån vad barnen ville veta. Att utgå från vad barnen redan kan och 

därifrån gå vidare mot nya kunskaper är ett konstruktivistiskt tänkande (Arfwedson 2008, s.28) 

och visas tydligt i just detta exempel. 

Att med hjälp av dokumentationen gå tillbaka i tid och låta barn tänka igenom vad som hände 

och även varför något gick som det gick är ett sätt att utmana barnen i deras metakognitiva 

tänkande. I materialet finns ett exempel som passar mycket bra till detta. Barnen har snickrat för 

första gången vilket har dokumenterats och denna dokumentation är nu underlag för reflektion. 

Ett barn konstaterar att spikarna ramlar av, pedagogen frågar här vad barnet har för tankar kring 

varför spiken inte sitter kvar varpå barnet svarar ”för jag slog den inte i ordentligt”. Vid denna 

reflektion sitter ett barn och en pedagog tillsammans och reflekterar med dokumentationen som 

underlag. Barnet minns att spikarna inte fastnade utan ramlade av och tillsammans med 

pedagogen kan barnet själv konstatera att det beror på att spikarna inte var ordentligt islagna. 

Denna episod kan man koppla till Lenz Taguchi (2000, s.109) och hennes uttryck lära sig lära, här 

har barnet identifierat något som inte gick så bra men har även funderat ut en lösning till att det 

inte ska ske igen. En pedagog lyfter angående syftet med dokumentationen fram vikten av att 

tillsammans med barnen föra en dialog för att föra dialogen framåt. Pedagogen uttrycker även en 

önskan att ”Förstå hur dom tänker, kanske” men är medveten om problematiken kring detta att 

förstå någon annans tankar. Men att lyfta barnens tankar och att samtala vidare kring dessa är ett 
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relativt vanligt svar bland pedagogerna, vilket tyder på ett konstruktivistiskt förhållningssätt samt 

en medvetenhet om ett av den pedagogiska dokumentationens syften. 

Analys utifrån ramfaktorer 

Alla aktiviteter i en verksamhet begränsas av ramfaktorer, i denna analys utgår vi från ramarna tid, 

kunskap och redskap. Alla pedagoger tar upp ämnet tid som en begränsande faktor för den 

pedagogiska dokumentationen vilket resulterar i att pedagogernas ambition gällande 

dokumentationen är högre i tanken mot vad som sker i praktiken. En pedagog uttrycker att tiden 

finns men svårigheten finns i dispositionen av densamma. Detta skulle kunna underlättas om den 

pedagogiska dokumentationen blir en del av förhållningssättet. Denna tidsbrist som pedagogerna 

talar om kan vara en anledning till att förekomsten av den pedagogiska dokumentationen skiljer 

sig mellan de olika avdelningarna. Tidsramen upplevs även begränsa arbetssättet då den 

pedagogiska dokumentationen till stor del handlar om reflektion, vilket en pedagog uttrycker 

utifrån att gamla rutinerna med fasta aktiviteter i verksamheten sätter krokben för vidare 

reflektioner med barnen, eftersom tiden för reflektion tillsammans med barnen uteblir. Både 

Lundgren (1972, s.333) och Nordin-Hultman (2004, s.53) menar att tid är något som alla 

pedagogiska verksamheter måste förhålla sig till.  

Resultatet pekar på att pedagogerna känner en viss osäkerhet inför pedagogisk dokumentation 

och önskar mer kunskap i ämnet vilket pedagogerna menar skulle kunna motverkas med 

reflektion mellan pedagogerna, att pedagogerna utvecklar ett gemensamt förhållningssätt kring 

dokumentationen. Kunskap kring teknik och även avsaknad av redskap, till exempel diktafon, 

efterfrågas. Dessa redskap skulle kunna utveckla dokumentationen vidare och ge möjligheter till 

en mer varierad dokumentation eftersom en del pedagoger känner sig begränsade i användandet 

av eventuella redskap. Om Kumlin och Olsons (2006, s. 20) figur (se figur 1, s.13) appliceras på 

studieresultatet kan vi se hur första ramen kunskap påverkar resultatet som är pedagogisk 

dokumentation således begränsar ramen kunskap resultatet som är den pedagogiska 

dokumentationen.  

Tiden upplevs som en svårighet för många av de intervjuade pedagogerna, både svårigheten 

att hinna dra ut fotografier och sammanställa dokumentationen samt att hinna dokumentera, 

exempelvis fotografera eller anteckna under tiden man har en aktivitet. Den pedagogiska 

dokumentationen upplevs även ta tid från barngruppen eftersom pedagogen behöver lämna 

barngruppen för att arbeta med dokumentationen. En del pedagoger menar att detta problem 

antagligen minskar om den pedagogiska dokumentationen införlivas både i förhållningssätt och 

arbetssätt. En pedagog påpekar även att det är svårt att veta vilka frågor som ska ställas till barnen 

vid reflektion, när det är barnens tankar som ska vara i fokus och inte vad som är rätt eller fel. Att 

utgå från barnens intressen kan även det medföra en svårighet, speciellt eftersom det i större 

barngrupper kan vara problematiskt att hitta ett gemensamt intresse. 
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Diskussion 

Dokumentationen i praktiken 

I vårt resultat framkommer att den dokumentation som finns i förskolornas miljö är varierande. 

Den dokumentation som finns i verksamheten består oftast av fotografier av de aktiviteter som 

sker i förskolan men även av barnens egna dokumentationer. Barnen har själva dokumenterat 

dessa olika aktiviteter med teckningar eller rena objekt, till exempel hade en del barn skapat 

brandbilar utifrån ett studiebesök på brandstationen. De barn som ville och kunde hade även 

själva skrivit till sin dokumentation men vanligast är att pedagogen skriver ner barnens egna ord 

till dokumentationen. Den pedagogiska miljön i förskolan påverkar vad som sätts upp på 

väggarna och denna dokumentation kan av barnen uppfattas som normerande och ge barnen en 

bild av hur barn ”ska vara” (Lindgren & Sparrman 2003, s.62). Detta är något som även Nordin-

Hultman (2004, s.41; 72) instämmer i och menar att miljön är en viktig del i den pedagogiska 

verksamheten. Den pedagogiska dokumentationen speglar pedagogernas förhållningssätt och 

deras syn på barn, kunskap och lärande (Lenz Taguchi 1997, s.17-18) vilket ställer krav på 

pedagogens medvetenhet om vilka konsekvenser dokumentationen kan få.   

Viss dokumentation visar tydligt att dokumentationen används i reflekterande syfte, då dessa 

reflekterande stunder dokumenterats med både foto och text. I materialet uttrycker pedagogerna 

att den pedagogiska dokumentationen ska fungera som en drivkraft för att föra ett visst tema 

framåt utifrån barnens tankar och funderingar. Detta kan kopplas till Bjervås (2011, s.186) som 

menar att det är genom dokumentationen som barnen får möjlighet att påverka verksamheten. 

Detta ser vi exempel på i spindeltemat där barnens funderingar kring dessa djur resulterade i en 

forskningsstund samt även en skapandestund. Detta är, enligt Lenz Taguchi (2000, s.110) syftet 

med den pedagogiska dokumentationen, att utifrån dokumentationen driva verksamheten vidare 

framåt, vilket även några av pedagogerna uttrycker i intervjuerna. De flesta pedagoger anser att 

reflektion är en av de stora bitarna i pedagogisk dokumentation därför att dokumentationen blir 

pedagogisk först när man använder den och reflekterar kring densamma.  Detta instämmer även 

Skolverket (2012, s.15) och Lenz Taguchi (2000, s.110) i som menar att en dokumentation blir 

pedagogisk när den diskuteras, både med barn och pedagoger sinsemellan.  

Dokumentationen och de teoretiska perspektiven 

Om man tittar på materialet utifrån socialkonstruktionismen och konstruktivismen ser man 

tydliga drag av de båda perspektiven. Den pedagogiska dokumentationen speglar båda 

perspektiven men med olika fokus. Det socialkonstruktionistiska perspektivet använder 

dokumentationen främst som drivkraft för att driva arbetet framåt medan det konstruktivistiska 
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använder dokumentationen som underlag för reflektioner och synliggörandet av läroprocesser. I 

studien kan vi ändå se att båda perspektiven används parallellt, även om en pedagog har ett mål, 

ett kunskapsinnehåll att förmedla, kan pedagogen anse att processen är minst lika viktig vilket 

speglar båda perspektiven.  

Resultatet analyseras utifrån ramfaktorerna tid, kunskap och redskap. Lundgren (1972, s.133) 

menar att den största faktorn är tid vilket även syns i materialet. Pedagogerna lyfter fram att 

tidsbristen påverkar dokumentationen i förskolan negativt. Rent praktiskt räcker inte tiden till för 

att sammanställa material till den dokumentation pedagogerna faktiskt vill göra. Pedagogerna 

definierar pedagogisk dokumentation som ett reflektionsverktyg därför upplevs avsaknaden av 

reflektion som ett stort hinder för att utveckla dokumentationen vidare. Kunskapsramen både 

möjliggör och sätter gränser för pedagogerna att utveckla sin dokumentation. Pedagogerna menar 

att reflektion sinsemellan kan vidga synsättet och därmed föra dokumentationen vidare. Kumlin 

och Olsson (2006, s.19-20) menar att ramarna styr vilket resultat som uppnås. Detta påstående 

kan även kopplas till redskap. De redskap som finns i verksamheten avgör vilka metoder som kan 

användas vid dokumentationen och även dokumentationens utformning.  

Dokumentation och lärande 

I förskolans läroplan (Utbildningsdepartementet 2010, s.14) står det att barns utveckling och 

lärande ska dokumenteras vilket Skolverket (2012, s.15) menar att den pedagogiska 

dokumentationen kan göra. I den pedagogiska dokumentationen synliggörs barnens 

lärandeprocess (Lenz Taguchi 1997, s.17-18). Genom dokumentationen får föräldrar en större 

inblick i barnens vardag och vilka läroprocesser som pågår i förskolan kan föräldrarna stötta 

barnen i deras lärande (Buldu 2010, s.1446). Buldu (ibid, s.1446) menar även att barnen påverkas 

av dokumentationen vilket ger barnen en ökad självkännedom och inblick i sitt eget lärande. 

Rinaldi (2006, s.68; 72) uttrycker att genom dokumentationen visar pedagogerna barnen att det de 

gör är viktigt och meningsfullt och dokumentationen är som ett verktyg för att lyssna på barnen. 

Utifrån dokumentationen kan pedagogerna diskutera barnens lärande gemensamt och därmed 

utveckla synen på lärande (Buldu 2010, s.1445). 

Dokumentationen enligt pedagogerna 

Studien visar att pedagogerna ser dokumentationen som en drivkraft för att föra verksamheten 

framåt vilket överensstämmer med Lenz Taguchis (2000, s.13) åsikt. Enligt vår studie anser 

pedagogerna att reflektionen gör dokumentationen pedagogisk och är det sätt som pedagogerna 

använder för att utmana barnen i deras tänkande vilket också Buldu (2010, s.1445) kan urskilja i 

sin studie. Tänkandet är även i fokus i det konstruktivistiska perspektivet (Arfwedson 2008, s.24-

25). Att barn lär sig tänka kring sitt eget tänkande, alltså metakognition, är utvecklande för 

barnens lärande (Lenz Taguchi 2000, s.109). Självreflektion, menar pedagogerna i Buldus (2010, 
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s.1445) studie, är en fördel med pedagogisk dokumentation därför att den synliggör pedagogernas 

egen undervisning och även barnens lärande. Detta lyfte även en av våra intervjuade pedagoger 

på detta sätt 

Tanken att de ändå ska få se varandras lärande helt enkelt. Olika upptäcker, gjort olika upptäckter, 

vissa kanske tyckte en sak om masken exempel man har olika tankar om den, och vissa kanske 

börjar prata om vad en mask är för något, någon sa att den bajsade, andra upptäcker vissa 

bokstäver, men att man ändå kan se olika saker. 

 

De svar som framkommit i intervjuerna överensstämmer till viss del med det som litteraturen 

säger i vår litteraturöversikt, vilket kan vara en konsekvens av att pedagogisk dokumentation är 

aktuellt inom kommunen och därmed kan ha färgat pedagogernas svar.  

Fortsatt forskning  

I fortsatt forskning vore det intressant att undersöka pedagogisk dokumentation utifrån barnens 

perspektiv, till exempel hur barn upplever att bli dokumenterade, hur barn själva skulle vilja 

utforma dokumentationen, känner de sig delaktiga i dokumentationen och vad barnen upplever 

som positivt respektive negativt med att dokumenteras. En annan synvinkel skulle kunna vara 

lärande, vilka läroprocesser kan en dokumentation synliggöra och då utifrån både barns, 

pedagogers och föräldrars perspektiv.  
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Konklusion 

Vårt syfte med studien är att undersöka vilken funktion dokumentationen har i den dagliga 

verksamheten och hur förskolepedagoger uppfattar begreppet pedagogisk dokumentation. 

Genom observationer och intervjuer har detta resultat framkommit. Den dokumentation som 

finns i förskolans miljö ofta består av dokumentation från aktiviteter och speciella händelser som 

födelsedagar. I förskolans miljö finns mycket fotografier av olika aktiviteter och dokumentation 

av barnens alster vilket även i sig är dokumentation. Dessa alster återfinns även i miljön som till 

exempel brandbilarna. Tillsammans med dessa dokumentationer finns även anteckningar av barn 

och pedagogers reflektioner. Våran studie visar att dokumentationen ofta följer ett mönster, i 

form av dokumentation av en aktivitet som sedan utgör ett underlag för reflektion, även 

reflektionen dokumenteras och används som ett underlag vid nästa tillfälle. Dessa reflektioner 

utgör sedan underlag för nästa aktivitet och processen fortsätter i samma mönster. 

Vår uppfattning av pedagogernas svar är att reflektion är en huvudingrediens för att 

dokumentation ska bli pedagogisk, reflektionen gör att arbetet med ett tema kan föras framåt 

utifrån flera aspekter bland annat barnens intresse, frågor och nyfikenhet. Även pedagogernas 

reflektioner kring arbetssätt och didaktiska val gör att arbetet utvecklas framåt och 

förhoppningsvis förbättras. 
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Bilagor 1 Observationsschema 

 Pedagogisk dokumentation i förskolans miljö, vad finns på väggarna och hur är 

dokumentationen utformad (enbart fotografier eller finns det text till, samt vem har 

skrivit). 

 Pedagogen i dokumentationstillfällen, vad dokumenteras/vilka tillfällen.  

 Pedagogen i samarbete med dokumentationen, hur arbetar pedagogen med 

dokumentationen, hur involverade är barnen (är det pedagogen som väljer vilka bilder 

som ska sättas upp och formulerar ev text till bilderna eller är barnen involverade eller till 

och med ansvariga). 

  



33 
 

Bilaga 2 Intervjuguide  

1. Bakgrundsfrågor  

 Namn, ålder, kön 

 Utbildning 

 Tidigare erfarenheter av förskola (arbeta med barn) 

2. Dokumentation 

 Allmänt  

- Vad tänker du på när du hör ordet dokumentation?  

- Hur du dokumenterar? Med vilka metoder?  

- Syfte – varför dokumenterar du?   

- Vad dokumentera du?  

 Dokumentation i verksamheten nu (observationer att samtala om) 

- Berätta hur du brukar dokumentera i verksamheten?  

- Vilken dokumentation finns på väggarna i förskola? När? Vad? (förr, nu- historisk) 

- Hur tänker du kring föräldrar och dokumentation?  

- Vad tänker du när du hör orden barn och dokumentation? Är de involverade i 

dokumentationen?   

- Hur tänker du kring läroplanen och dokumentation?  

3. Pedagogisk dokumentation 

 Allmänt def av pedagogisk dokumentation.  

- Berätta vad du tänker när du hör pedagogisk dokumentation? Finns det någon 

skillnad mellan dokumentation och pedagogisk dokumentation?  

- Enligt dig kan en dokumentation bli pedagogisk?  
  



34 
 

Bilaga 3 Föräldrabrev 1 

Hej! 

Mitt namn är XXXXXXXXX och jag går nu min sista termin på lärarutbildningen på Uppsala 

universitet. XXXXXXXXXXXXXX. Under denna tid ska jag samla material till mitt 

examensarbete. Detta material ska bestå av observationer av dokumentation i förskolans miljö 

och jag behöver då Er tillåtelse att observera Era barn. Det är inte barnen som ska observeras 

men de kan ändå komma att bli aktuella i observationerna. Detta är naturligtvis frivilligt men av 

stor betydelse för mitt kommande arbete så jag ser gärna att Ni ger er tillåtelse. Om Ni sedan 

skulle ångra ett eventuellt medgivande kan Ni naturligtvis ändra Er under tiden. 

Vid eventuella frågor går det bra att ringa eller maila 

Telefon: XXXXXXXXX 

Mail: XXXXXXXXXXXXXXX 

Hoppas naturligtvis att Ni lämnar Ert godkännande till denna observation och lämnar tillbaka 

svarstalongen till förskolan snarast! 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
Viktigt att Ni lämnar in lappen oavsett svar! 

 
___Jag ger tillåtelse att mitt barn får ingå i observationer under   
       ovannämnda period. 
 
___Jag ger INTE tillåtelse att mitt barn observeras under ovannämnda  
      Period. 
 
 
Datum_________________ 
 
 
Barn:__________________ 
 
 
Namnteckning:_________________________________________  
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Bilaga 4 Föräldrabrev 2 

Hej! 

Mitt namn är XXXXXXXXXXX och jag går nu min sista termin på lärarutbildningen på Uppsala 

universitet. Mitt examensarbete ska behandla ämnet pedagogisk dokumentation och behöver då 

samla material kring detta. Detta material ska bestå av observationer av dokumentation i 

förskolans miljö och jag behöver då Er tillåtelse att observera Era barn. Det är inte barnen som 

ska observeras men de kan ändå komma att bli aktuella i observationerna. Detta är naturligtvis 

frivilligt men av stor betydelse för mitt kommande arbete så jag ser gärna att Ni ger er tillåtelse. 

Om Ni sedan skulle ångra ett eventuellt medgivande kan Ni naturligtvis ändra Er under tiden. 

Vid eventuella frågor går det bra att ringa eller maila 

Telefon: XXXXXXXXXX 

Mail:XXXXXXXXXXXXX 

Hoppas naturligtvis att Ni lämnar Ert godkännande till denna observation och lämnar tillbaka 

svarstalongen till förskolan snarast! 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
Viktigt att Ni lämnar in lappen oavsett svar! 

 
___Jag ger tillåtelse att mitt barn får ingå i observationer under   
       ovannämnda period. 
 
___Jag ger INTE tillåtelse att mitt barn observeras under ovannämnda  
      Period. 
 
 
Datum_________________ 
 
 
Barn:__________________ 
 
 
Namnteckning:_________________________________________ 
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Bilaga 5 Föräldrabrev 3  

Hej! 

Mitt namn är XXXXXXXX och jag går nu min sista termin på lärarutbildningen på Uppsala 

universitet. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Denna termin ska jag skriva en c-uppsats 

om hur pedagogerna på förskolan använder dokumentation i verksamheten. Jag skulle vilja ha Er 

tillåtelse att observera miljön i förskolan och där ingår Era barn. Dessa observationer ska bestå av 

observationer av dokumentation i förskolans miljö och jag behöver då Er tillåtelse att observera 

Era barn. Det är inte barnen som ska observeras men de kan ändå komma att bli aktuella i 

observationerna. Detta är naturligtvis frivilligt och kommer att anonymeras, men av stor 

betydelse för mitt kommande arbete så jag ser gärna att Ni ger er tillåtelse. Om Ni sedan skulle 

ångra ett eventuellt medgivande kan Ni naturligtvis ändra Er under tiden.  

Vid eventuella frågor går det bra att ringa eller maila 

Telefon: XXXXXXXX 

Mail: XXXXXXXXXXXXX 

 

Hoppas naturligtvis att Ni lämnar Ert godkännande till denna observation och lämnar tillbaka 

svarstalongen till förskolan snarast! 

M.V.H. XXXXXX 

 
Viktigt att Ni lämnar in lappen oavsett svar! 

 
___Jag ger tillåtelse att mitt barn får ingå i observationer under   
       ovannämnda period. 
 
___Jag ger INTE tillåtelse att mitt barn observeras under ovannämnda  
      Period. 
 
 
Datum_________________ 
 
 
Barn:__________________ 
 
 
Namnteckning:_________________________________________ 
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Bilaga 6 Pedagogbrev 

 
Pedagoger på XXXXXX och XXXXX på XXX förskola! 

 
Jag (XXXXXXX) kommer under XXXXXX 2012 att finnas på 
förskolan och genomföra observationer på förskolan. Observationerna 
kommer att göras av dokumentationen i förskolans miljö samt hur denna 
dokumentation används på förskolan. Dessa observationer ska bli 
underlag för mitt examensarbete inom lärarprogrammet på Uppsala 
universitet som ska behandla just pedagogisk dokumentation. Dessa 
observationer är naturligtvis frivilliga men har stor betydelse för mitt 
arbete så jag hoppas att ni kommer att ge er tillåtelse. Vill man under 
observationernas gång ändra sig så är detta naturligtvis möjligt. 
Avidentifiering av materialet kommer att ske.  
 
 
 
 

 
 

___Jag ger tillåtelse till observation under ovannämnda period. 
 
___Jag ger INTE tillåtelse till observation under ovannämnda  
      period. 
 
 
Datum_________________ 
 
 
 
Namnteckning:_________________________________________ 

 


