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Sammanfattning 
 
Studiens syfte har varit att undersöka förskollärares arbete med pedagogisk dokumentation i 

förskolan och hur barns delaktighet kommer till uttryck i denna. En bakgrund till studien är de krav 

och riktlinjer förskollärarna har att utgå från i dokumentationsarbetet i förskolan.  

   Pedagogisk dokumentation är idag en spridd dokumentationsform som har sitt ursprung i den 

norditalienska staden Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Syftet med denna är att synliggöra barns 

lärprocesser och för att utveckla kvalitén i verksamheten.  

   Studien genomfördes genom intervjuer med förskollärare på tre olika förskolor, där de säger sig 

arbeta med pedagogisk dokumentation. 

   Resultatet av studien visar att förskollärarna använder pedagogisk dokumentation i sitt arbete för 

att fördjupa förståelsen för barns lärande, men också för att utveckla verksamhetens kvalité. En 

tydlig bild utifrån förskollärarnas uppfattningar och ord är att förskollärarna använder den 

pedagogiska dokumentationen i projektarbeten. Jag har också kunnat utläsa från resultatet att 

skillnader och likheter finns mellan de tre förskolorna när barns delaktighet kommer in. Samtliga 

förskollärare säger att de använder pedagogisk dokumentation för att barns lärande ska synliggöras. 

Detta sker genom att barnen får vara delaktiga i reflektionerna kring olika dokumentationer. En 

skillnad är hur det går vidare med det som samtalas om kring en dokumentation. För två av 

förskollärarna är reflektionsarbetet ett sätt att upptäcka nya idéer och spinna vidare på dessa. För 

en tredje förskollärare handlar barns delaktighet i dokumentationsarbetet om att gå tillbaka till 

dokumentationer och samtala med barnen om dessa och därmed lära av varandra. En oväntad 

information som kom fram är att en förskollärare inte bara tar upp barns delaktighet i 

dokumentationsarbetet som ett sätt att få tillgång till barns intressen. Utan en viktig aspekt med 

barns delaktighet är att förskollärarna kan få syn på information som de inte var medvetna om, 

som till exempel situationer då barnen blir kränkta. 

 

Nyckelord: Förskollärare, pedagogisk dokumentation, barns delaktighet, Reggio Emilia  
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Förord 
 
Nu börjar detta självständiga arbete lida mot sitt slut. Det har verkligen varit en process att skriva 

ett examensarbete. En förväntansfull och påfrestande resa som började med frågor och avslutats i 

ännu fler frågor, bland annat om hur förskollärare ska kunna använda pedagogisk dokumentation 

med både barnen och pedagogerna utifrån bästa förutsättning. 

  Jag vill tacka de förskolor som jag har fått komma till och framförallt de förskollärare som tog sig 

tid att bli intervjuade på arbetstid. Utan er hade inte min studie kunna genomföras. Jag vill också 

tacka min mamma som genom samtal har inspirerat mig att skriva om pedagogisk dokumentation. 

Ett stort tack till Leif Klitze som har läst min text, från språklig utgångspunkt och fått sätta sig in i 

ämnet på kort tid. Jag vill också tacka min familj som har stått ut med mig under den här perioden 

då jag levt i en liten ”skrivarbubbla”. 

   Ett hjärtligt tack vill jag rikta till min handledare Kerstin Lagrell, som har engagerat sig i mitt 

arbete på ett sätt som jag inte trodde var möjlig. Tack för de diskussioner och de samtal som vi har 

haft genom bland annat Skype. Tack för det tålamod du har visat när jag har berättat om mitt 

engagemang kring barns delaktighet i allmänhet, men också för den pedagogiska dokumentationen 

i synnerhet. Utan din vägledning hade inte arbetet blivit till den text som nu är färdig. 
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DEL 1. INTRODUKTION 
 

Inledning 

 
Som blivande förskollärare har jag uppfattat vikten av att använda dokumentation för att utveckla 

kvalité i förskolans verksamhet. Under mina verksamhetsförlagda utbildningar (VFU) har jag tagit 

del av olika variationer av dokumentation och jag har förstått att sådana ständigt omprövas, 

utvärderas och diskuteras. 

  I läroplanen (Lpfö98/10) beskrivs de krav och riktlinjer som förskollärare har ansvar för gällande 

dokumentation. Dessa riktlinjer har även Skolinspektionen (Version 2.1.1, 2014) som 

bedömningsunderlag när en tillsyn på förskolan ska göras. Min uppfattning är att förskolläraren 

har haft olika förståelse och kunskap om vad dokumentation kan innebära, vilket i sig är intressant, 

men inte fokus för min studie. 

   Min mamma, som är förskollärare har inspirerat mig att komma i kontakt med Reggio Emilias 

pedagogiska filosofi. Speciellt när det handlar om deras barnsyn och förhållningssätt i den 

pedagogiska verksamheten. En dokumentationsform som är spridd i Sverige härstammar just från 

staden Reggio Emilia i Norra Italien. I Reggio Emilias förskoleverksamhet har man utvecklat ett 

unikt sätt att tänka kring dokumentation. Det är ett förhållningssätt och innefattar att gemensam 

reflektion är en väsentlig del i dokumentationsarbetet. Denna reflektion möjliggör en ständig 

utveckling av det pedagogiska arbetet. Skolverket (2012) har gett ut ett stödmaterial, med 

utgångspunkt av denna dokumentationsform, benämnd Pedagogisk dokumentation, vilken är ett 

arbetsverktyg som hänger ihop med ett särskilt arbetssätt och pedagogiskt tänkande. Det handlar 

om att försöka se och förstå vad som pågår i verksamheten, utan en på förhand bestämd ram av 

förväntningar och normer. Den pedagogiska dokumentationen skapas genom reflektioner och 

dialoger mellan alla inblandade, både barnen och arbetslaget. 

   Det finns mycket skrivet om ämnet pedagogisk dokumentation, ett ämne som alltså har 

intresserat mig, särskilt i relation till barns delaktighet. Jag tänker att denna dokumentationsform, 

beroende på hur den praktiseras skulle kunna bidra till en utveckling för förskolans verksamhet, 

men jag tror också på vikten av att barnen är delaktiga i den. 

   Genom min studie vill jag få en chans att undersöka olika förskolors sätt att använda pedagogisk 

dokumentation. Särskilt utifrån om, hur och varför barn ges möjlighet att vara delaktiga i 

dokumentationsarbetet.  
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Val av termer och begrepp 

 
I min studie kommer de som arbetar i förskolans verksamhet benämnas som förskollärare eller 

pedagoger. Intervjuerna i denna studie kommer uteslutande att genomföras med utbildade 

förskollärare, men eftersom arbetslagen i förskolan för det mesta består av personal med olika 

utbildningsbakgrund, används ibland begreppet pedagog. 
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DEL 2. BAKGRUND 
I detta avsnitt presenteras en introduktion och överblick vad som är bakgrunden till denna studie 

om pedagogisk dokumentation i förskolan. 

 

 

Dokumentation som uppdrag 

 
För de pedagoger som arbetar i förskolan är det pedagogiska innehållet och kvalitén en aktuell 

fråga. Forskaren Ingrid Pramling Samuelsson (2014) tar i en artikel upp, att förskollärare länge har 

vetat om, att man måste både observera och dokumentera för att ha ett underlag för sitt arbete 

med att utmana barn i deras lärande. Författaren fortsätter ta upp, att det inte handlar om att bara 

dokumentera, utan det som många gånger saknas i dagens debatt är analys av dokumentationen. 

Dokumentera är något pedagogerna ofta gör, men de glömmer bort att kommunicera med barnen, 

menar Pramling Samuelsson. Syftet blir istället att barnen ska prestera något som blir konkret 

(www.lararnasnyheter.se). 

   Skolverket (2014) beskriver på sin hemsida att dokumentation och utvärdering av förskolor kan 

förekomma på olika sätt. För det mesta är det pedagogerna som dokumenterar barnen. Det är 

sällan barnen som dokumenterar eller som medverkar till dokumentationen. Skolverket menar att 

dokumentationen, till exempel i form av fotografier eller videoinspelningar, ofta visar glada och 

kompetenta barn inför vardagens många små konfrontationer, frustrationer, nederlag och försöken 

att hantera dessa, men där koppling och reflektion angående en utveckling av den egna 

verksamheten saknas. Dokumentation och utvärdering används av de allra flesta för att synliggöra 

det arbete som utförs. Enligt Skolverket är det några få förskolor som använder dokumentation 

och utvärdering för att skapa ny förståelse och nya arbetssätt (www.skolverket.se). 

   Den reviderade läroplanen (Lpfö98/10) föreskriver att förskollärare och arbetslag i förskolan 

kontinuerligt ska följa, dokumentera och utvärdera den pedagogiska verksamheten i förskolan. De 

ska dokumentera, följa och analysera barns utveckling och lärande där läroplansmålen integreras i 

det pedagogiska arbetet (Lpfö98/10, s.14-15). 

 

 

Barns delaktighet 

 
Sheridan tar upp i Förskoletidningen att arbetslaget måste arbeta medvetet med barns delaktighet. 

Hon anser att det är inte bara viktigt att tydliggöra för barnen att de är med och bestämmer. Det 

är också relevant att man arbetar med barnen på ett sätt så att de känner sig delaktiga, förklarar 

hon. Inflytandet kan ge praktiska konsekvenser om arbetslaget tar tillvara på vad barnen uttrycker, 

att barnens röster tas på allvar (Förskoletidningen, 2011, s.12). Dessa intentioner sammanfaller med 

såväl läroplanen (Lpfö98/10) som med Förenta Nationernas, Barnkonvention (www.fn.se). FN:s 

Barnkonvention om barns rättigheter har blivit en hörnsten i svensk utrikespolitik enligt 

ministrarna Margot Wallström, Isabella Lövin och Åsa Regnér. Därför har förslag till regeringen 

lagts fram om att göra FN:s Barnkonvention till svensk lag. Enligt ministrarna menar dem att de 

vill stå upp för barns rättigheter och arbeta för en mer jämlik och jämställd värld och detta kommer 

känneteckna den nya regeringens arbete. Det kommer också att leda till att Sverige kommer vara 

ett föredöme för andra länder, menar ministrarna (www.svd.se). Jonstoij och Tolgraven betonar att 

http://www.skolverket.se/
http://www.fn.se/
http://www.svd.se/
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barns rättigheter är att vara skapare av sina egna kulturer, därför bör barnen vara aktiva deltagare. 

Detta sker i relationer och utbyten med andra barn men också med vuxna (Jonstoij & Tolgraven, 

2001, s.54).  

 

 

Reggio Emilias pedagogiska filosofi 

 
Reggio Emilia är en stad i norra Italien. I Reggio Emilias förskoleverksamhet är namnet ”Reggio 

Emilia” mer ett begrepp där den pedagogiska filosofin visar en barnsyn och en människosyn 

snarare än en pedagogisk inriktning. Denna filosofi har utvecklats i Reggio Emilias kommunala 

förskolor under femtio år och barns delaktighet är bland annat något som är centralt i Reggio 

Emilias pedagogiska filosofi. Det pedagogiska förhållningssättet är menat att visa stor respekt för 

barn och en övertygelse om att alla barn har en drivkraft att vilja utforska världen. Barnen ses som 

kompetenta och intelligenta. I Reggio Emilias förskoleverksamhet arbetar pedagogerna med 

projekt, vilket innebär att barnen får fördjupa sig i ett utforskande arbetssätt. Projekten skapas 

utifrån barnens intresse genom ett lyssnande på barnen. Projektet kan löpa under en längre tid och 

varken barn eller pedagoger har ett färdigt slutmål. Detta öppna utforskande förhållningssätt gör 

att en förutbestämd väg inte finns (www.reggioemilia.se).  

   Jonstoij och Tolgraven menar att inspiration från Reggio Emilias pedagogiska filosofi har ökat i 

de svenska förskolorna, till stor del på grund av Reggio Emilia Institutet, som startades i Stockholm 

1992. Institutet fungerar som ett nätverk mellan pedagoger som vill få perspektiv på sin egen 

förskoletradition, gällande syn på barn, kunskap och lärande (Jonstoij & Tolgraven, 2001, s.76). 

Jonstoij och Tolgraven framhäver att Reggio Emilias arbetssätt och synsätt inte innebär en metod 

som ska användas. Däremot är det ett tänkande om små barns lärande där subjektivitet har en 

framträdande roll, menar författarna. Författarna betonar, att dokumentationen som görs under 

projektets gång ligger till grund för att reflektera både med barnen, men också med pedagogerna 

sinsemellan (Jonstoij & Tolgraven, 2001, s.24ff). 
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DEL 3. LITTERATURÖVERSIKT 
I följande avsnitt presenteras forskning och annan litteratur om dokumentation och 

dokumentationsarbete i förskolan i en bredare bemärkelse, pedagogisk dokumentation samt barns 

delaktighet och inflytande i dokumentationer. Därefter presenteras det teoretiska perspektiv som 

studien utgår ifrån. Avslutningsvis presenteras studiens syfte och frågeställningar. 

 

 

Dokumentation i förskolan och en tillbakablick 
 

Vallberg Roth och Åsén, tar upp att sedan slutet av 1990-talet har dokumentationsarbetet blivit 

föremål för stort intresse i det pedagogiska arbetet (Vallberg Roth & Åsén, 2012, s.34). Ett motiv 

är att dokumentation i förskolan ska gagna både barn och pedagogers situation (Lindgren & 

Sparrman 2003, s.59). Det diskuteras flitigt kring dokumentation i förskolan och något som 

Vallberg Roth bedömer, är att det kan vara svårt att förstå begreppet dokumentation. Författaren 

menar att i stora drag beskrivs dokumentationen som ett sätt att samla in och sammanställa 

information. Det kan till exempel betyda information om vad som sker i en aktivitet bland barnen. 

Denna information kan innefattas av till exempel; portfolio, videofilm, foto, anteckningar, loggbok, 

observationer, individuella utvecklingsplaner, intervjuer, ljudupptagningar, med mera (Vallberg 

Roth, 2010, s.179). Enligt Svenning de verktyg som kan användas i dokumentationsarbetet blivit 

flera under de senaste åren, på grund av den teknologiska utvecklingen. De innebär att allt fler 

förskolor har fått tillgång till digitala kameror, videoutrustning, bildskärmar med mera, menar 

författaren. Dessa hjälpmedel har bidragit till nya möjligheter att visa upp förskolans verksamhet 

(Svenning, 2012, s.31).  

   En annan sak som diskuteras inom forskningen är att dokumentation kan ge möjlighet att 

förmedla barns dagliga aktiviteter till berörda inom verksamheten. Lindgren och Sparrman betonar 

att dokumentationen bidrar till att ”synliggöra sådant som annars skulle ha förblivit osynligt” 

(Lindgren & Sparrman 2003, s.58). Alnervik betonar att dokumentationsarbetet i förskolan har fått 

en högre prioritering, trots att det inte är något nytt i förskolan. Detta kan vara på grund av att 

förskollärare fått högre krav och förväntningar kring vad dokumentationsarbete innebär, menar 

Alnervik (2013, s.17). Vallberg Roth och Åsén menar att dokumentation som uppdrag har en stor 

betydelse för att utveckla och förnya förskolans pedagogik och synliggöra verksamheten och barns 

lärande för pedagoger och föräldrar (Vallberg Roth & Åsén, 2012, s.35). 

   Arbetet med dokumentationen i förskolan har sett olika ut under förskolans historia och Bjervås 

skriver i sin avhandling att det är angeläget att problematisera kring förskolan, just som 

dokumentationspraktik när det gäller yngre barn. Författaren hävdar att dagens barn växer upp i 

ett samhälle där individen näst intill ständigt, i olika sammanhang, är föremål för studium genom 

bland annat bedömning och dokumentation i förskolan (Bjervås 2011, s.17-19). Som tidigare 

framkommit kan dokumentation vara en slags information som skapas på olika sätt. Enligt 

Eidevald beror det på hur man dokumenterar, vilket kan innebära olika resultat. Det är stor skillnad 

mellan att bara sätta upp ett kort på väggen, till att mäta kunskaper, eller vidare till att reflektera 

över en pedagogisk situation. Trots detta benämns alla arbetssätten som ”dokumentation”, menar 

Eidevald (2013, s.48). 

    I Bjervås avhandling refereras Bruun och Kärrby (1978) som framhåller att tankegångar om att 

barns utveckling i hög grad sker genom mognadsstadier. Detta har haft inflytande på pedagogiken 
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i den svenska förskolan. Bjervås betonar att det var viktigt för pedagogerna att ha kunskap om vad 

som kunde förväntas av barn i olika åldrar. Enligt Bjervås var syftet med barnobservationer att 

konstatera om barnet uppvisade ett beteende som var i linje med normen för jämnåriga barn och 

som var ett normalt beteende inom förutbestämda gränser. Bjervås skriver i sin avhandling att från 

1950-talet och framåt gjordes utvecklingspsykologiska bedömningar av barnets motoriska, 

språkliga, emotionella samt sociala utveckling. Detta var bedömningar som grundades av Arnold 

Gesells teorier. Baserat på studier av barn från födseln fram till fem års ålder, i syfte att slå fast ett 

genomsnittligt utvecklingsförlopp hos barn som grupp, konstruerade en amerikansk läkare och 

barnpsykolog utvecklingsskalor. Dessa utvecklingsskalor mätte barns utveckling i förhållande till 

ett normalt förskolebarn (Bjervås, 2011, s.45-46). 

   Synen på barnet under 1970-talet och 1980-talet i samband med arbetet med skilda former av 

observation och dokumentation visar utifrån ett maktperspektiv enligt Lenz Taguchi, en komplex 

bild innehållande ett förändrat tal om barnet. Lenz Taguchi menar att förändringarna inte rör 

främst metoder, utan de tolkningsramar som pedagogerna använder för att förstå det som har 

observerats och dokumenterats. Hon menar att ett steg har tagits från att förstå barnet ur ett 

utvecklingspsykologiskt perspektiv till en förståelse av barnet ur ett personlighets- och 

socialpsykologiskt perspektiv. Lenz Taguchi slår fast att oavsett förändrade tolkningsramar tycks 

det vara ”något som behöver göras med barnet”(Lenz Taguchi, 2000, s 96). Inom det modernistiska 

tänkandet finns inte föreställningen, menar författaren, att det som barnet visar i observations- och 

dokumentationsprocesserna skulle kunna leda till ett förändrat arbetssätt och förhållningssätt hos 

pedagogerna, eller till förändringar i den pedagogiska praktiken (ibid). 

   Enligt Lenz Taguchi infördes under 1980-talet en dokumentationsform som innebar, att barnen 

fick en egen pärm där det dokumenterades om barnens allmänna fakta och vad barnen kan och har 

lärt sig. Syftet blir att få en översikt av minnen av barnens utveckling på förskolan, menar Lenz 

Taguchi. Författaren menar vidare att det fortfarande finns observationer med syfte att se 

avvikelser från det normala men att det var i dialog mellan pedagogerna även om de inte innebär 

att observationerna gjordes från ett rum. Allmänt sett, menar Lenz Taguchi att man kan avläsa ett 

skifte av fokus i användandet av observation och dokumentation under slutet av 1990-talet. Från 

att vara ett verktyg för i första hand en korrektion och normalisering, till ett verktyg för kontroll 

och utvärdering, samt för att följa barns lärande och barns läroprocesser. Författaren anser att i 

den utvecklingspedagogiska praktiken ses barn med stor potential att utveckla sitt lärande och sin 

förmåga till lärande. För att detta ska ske handlar de utvecklingspedagogiska observationerna, enligt 

Lenz Taguchi, oftast om att få ett underlag för ett fortsatt arbete med barnens lärande. Författaren 

menar att de barnintervjuer som görs med barnen har ett syfte att få syn på barnens kunskaper i 

förhållande till pedagogernas mål. Dokumentationen används också för att visa var de befinner sig 

i sitt lärande, enligt författaren och grundläggande är att barnen måste förstå varför det är viktigt 

att kunna något (Lenz Taguchi, 2000. s.103-108). 

   Bjervås anser att granskningssamhället för med sig att barnen, deras föräldrar och pedagoger är 

omgivna av exempelvis portfolio, observationer, utvärderingar, individuella utvecklingsplaner och 

digital dokumentation. De möter olika material och tester för en slags diagnostisering, menar 

Bjervås. Att använda standardiserade bedömningsunderlag, menar hon ingår i en internationell 

trend och denna trend innefattas i svensk förskola också. Bjervås menar vidare att dokumentation 

av yngre barn kan kopplas samman med individualisering (Bjervås, 2011, s.17-18). I likhet med 

Bjervås tar Alnervik upp att det vanligast förekommande dokumentationsarbetet fokuserar på det 

enskilda barnet. Hon hävdar att de barnobservationer som görs på det enskilda barnet syftar till 
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någon form av bedömning i barnets utveckling eller lärande (Alnervik, 2013, s.19). Även Eidevald 

betonar att utvecklingspsykologins perspektiv, som då blir syftet i en sådan dokumentationsform, 

fokuserar på barns individuella mognad. Det blir en slags bedömning om barns individuella 

prestationer, som ska mätas och utvärderas, menar Eidevald. Författaren tar vidare upp att det är 

viktigt att bestämma vilket teoretiskt perspektiv som pedagogerna utgår från i sitt arbete och skapa 

verksamheten från vetenskapliga grunder (Eidevald, 2013, s.50ff). 

   Vallberg Roth och Åsén beskriver exempel på dokumentationsformer av dokumentation som 

syftar till att bedöma och kontrollera barns utveckling, i förhållande till strävansmål eller i 

förhållande till tankar och teorier om barns utveckling. Enligt författarna är en vanlig 

dokumentationsform som förskollärare använt i sitt arbete TRAS (Tidig Registrering Av 

Språkutveckling). Det är en dokumentation som ursprungligen var ämnad att få syn på och 

användas för barn med en försenad språkutveckling, menar Vallberg Roth och Åsén. 

Konstruktörerna av TRAS utvärdering är logopeder, specialpedagoger, språkvetare och 

förskollärare (som är hörselpedagog). Det innebär, enligt författarna att den har ett medicinskt och 

psykologiskt fokus och att utgångspunkten är ett utvecklingspsykologiskt perspektiv (Vallberg 

Roth & Åsén 2012, s.66). Svenning anser att denna modell ”diagnoserar” barn och ser dem som 

objekt för vad de vuxna ska åstadkomma med barnen. Svenning menar vidare att denna form inte 

ses utifrån ett barnperspektiv eftersom barnen utvärderas och bedöms individuellt. Risken är att 

förskollärare synliggör barnens brister istället för att se deras förmågor och kunskaper (Svenning, 

2012, s.10). 

   Bjervås sammanfattar att historiskt sett har synen på barns lärande och utveckling i förskolan 

genomgått en förändring. En förändring som har inneburit att istället för att tala om observation 

talas det numera om dokumentation, även om observation är en viktig del i dokumentationen 

(Bjervås, 2011, s.48). 

 

 

Pedagogisk dokumentation 
 

Alnervik menar att, det som i Sverige kommit att kallas pedagogisk dokumentation bygger på andra 

tankar än den mer individinriktade utbildningspsykologiska teoribildningen, ett konstruktionistiskt 

perspektiv. Senare i denna text redogörs närmare för innebörden ur detta teoretiska perspektiv. 

Den bär därför på andra värderingar som vägledande för hur dokumentationsarbetet utformas 

(Alnervik, 2013, s.19). 

   Enligt Dahlberg, Moss och Pence talar man om två företeelser i termen pedagogisk 

dokumentation. ”En process och ett viktigt innehåll i denna process” (Dahlberg, Moss & Pence 2011, 

s.220). Författarna betonar att pedagogisk dokumentation som innehåll är material, detta material 

redogör bland annat för hur pedagogen förhåller sig till barnen och deras arbete, men också för 

vad barnen gör och säger. Barnens läroprocesser är i centrum tillsammans med den pedagogiska 

miljön, menar författarna. Materialet produceras som tidigare framkommit som fotografier, skrivna 

anteckningar med mera. Författarna menar vidare att materialet blir en något konkret och synligt i 

det pedagogiska arbetet. Denna process som pedagogisk dokumentation är, enligt Dahlberg, Moss 

och Pence, omfattar genomgående användningen av materialet som hjälpmedel för att få syn på 

det pedagogiska arbetet. De menar att utförandet görs på ett metodiskt och noggrant sätt. 

Författarna tar vidare upp att pedagogisk dokumentation som process kräver träning och tid i 
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arbetslaget, samt att det behövs en prioritering för att ge utrymme åt pedagogisk dokumentation 

(Dahlberg, Moss & Pence, 2011, s.220).  

   Alnervik betonar att användning av pedagogisk dokumentation har inneburit att pedagogernas 

arbetssätt har tvingats förändras och forskning indikerar att pedagogisk dokumentation är ett 

komplext innehåll. Det utvidgade arbetslaget har inneburit, menar Alnervik, att berättelserna i 

dokumentationsmaterialet kommer i rörelse, genom att de analyseras i flera led. Författaren 

försäkrar att det finns olika syften och olika deltagare vid analysering av materialet, vilket innebär 

att pedagogisk dokumentation rymmer flera innebörder (Alnervik, 2013, s.4). Lenz Taguchi tar 

vidare upp att pedagogisk dokumentation kan upplevas tidskrävande men att det kan generera flera 

utvecklingsmöjligheter (Lenz Taguchi, 2013, s.6). 

   Lenz Taguchi beskriver hur pedagogisk dokumentation är ett förhållningssätt och en 

kommunikation. Den dokumentation som görs i verksamheten är framåtsyftande, vilket betyder 

att när den blir pedagogisk får den konsekvenser för fortsatt arbete, enligt Lenz Taguchi. 

Författaren betonar att pedagogisk dokumentation är något som blir till, ihop med teorier och 

praktiker som man använder tillsammans med dokumentationen. En pedagogisk dokumentation 

innebär, att syftet är att försöka förstå, utveckla och förändra den praktik som redan pågår i 

verksamheten enligt Lenz Taguchi, (2013, s.13-15). 

    

 

Kunskap 
 

Teoretiska perspektiv på pedagogisk dokumentation 

 

Olika teorier och perspektiv används bland forskare och en diskussion är synen på kunskap och 

lärande. I följande avsnitt redovisas forskares syn på skillnaden mellan några olika teoretiska synsätt 

och dess konsekvenser.  

   Lenz Taguchi menar att en generell syn på kunskap inom förskolans värld är att den ses som 

skapad av människan. Det vill säga att det är fokus på hur enskilda barnet uppfattar och förstår 

specifika kunskapsinnehåll (Lenz Taguchi, 2013, s.84). Bland forskare kallas denna kunskapssyn 

för ett konstruktivistiskt synsätt och den pedagog som förhåller sig till detta synsätt utgår från 

barnets individuella förståelser, menar Lenz Taguchi. Författaren anser att pedagogen skapar sig 

ett bestämt kunskapsmål och kunskapsinnehåll, utifrån den kunskapsnivå barnet har. Enligt 

författaren kan den konstruktivistiska pedagogen genomföra ett lärandeprojekt för att utmana 

barnen vidare i relation till deras kunskapsnivå. Författaren betonar att detta är ett tänkande som 

stannar vid ett individuellt kunskapsskapande hos det enskilda barnet (Lenz Taguchi, 2013, s.94-

95). 

    Lenz Taguchi jämför det konstruktivistiska perspektivet som skiljer sig från det 

konstruktionistiska perspektivet, som pedagogisk dokumentation, som tidigare nämnts, vilar på. 

Enligt Lenz Taguchi ses synen på kunskap som socialt och kulturellt konstruerad. Hon menar att 

barnen är medkonstruktörer av kultur och kunskap, vilket skapar ett utforskande arbete där de får 

pröva sina kunskaper. Till skillnad från det konstruktivistiska perspektivet, anser Lenz Taguchi att 

barnen får gå vidare i sina tankekonstruktioner och därmed formulera en egen teori utifrån sina 

idéer. Författaren menar att det pedagogiska arbetet inte innebär att pedagogerna bara ska 

dokumentera barnens förståelse om en specifik kunskap. Intresset hos pedagogerna grundar i att 

barnen ska få gå vidare och formulera egna problemställningar, betonar Lenz Taguchi. Denna 
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skapande- och konstruktionsprocess skapas i en relation till andra människor, vilket innebär att 

vara medkonstruktör kan inte ske avskilt ifrån omvärlden (Lenz Taguchi, 2013, s.96-100). 

   Alnervik menar att pedagogisk dokumentation bygger på en konstruktionistisk teori, som lyfter 

språket som något betydelsefull. Dessutom betonas människors interaktion i lärandeprocessen 

menar Alnervik. Alnervik menar vidare att, ”i detta arbetssätt anses pedagogisk dokumentation 

oumbärlig eftersom det handlar om att få syn på vilka frågor och problem som barnen möter i sitt 

utforskande och vilka kunskaper som uppstår i olika situationer” (Alnervik, 2013, s. 52). Elfström 

tar upp olika forskningsresultat som visar att pedagogisk dokumentation kan bidra till utveckling 

av ny kunskap och kontroll av verksamheten. Forskning pekar på att pedagogisk dokumentation 

är en möjlighet att få ny kunskap om barns läroprocesser och där demokratin i form av delaktighet 

och inflytande understryks, menar Elfström (2013, s.261). 

   En viktig aspekt som Lenz Taguchi tar upp är att pedagogisk dokumentation behöver inte 

kopplas samman med de kunskapsteoretiska, etiska eller demokratiska målsättningar som framhålls 

i litteraturen och i Reggio Emilias verksamhet. Författaren betonar att de kunskaps- och lärande- 

eller utvecklingsteorier som vi använder i handling och tänkande i olika situationer, är styrkan i 

pedagogisk dokumentation. Hur pedagogernas handlande kommer till uttryck visar hur vi tänker 

om barn, utveckling och lärande menar Lenz Taguchi, (2013, s.15). Det konstruktionistiska 

synsättet handlar om ett sätt att tänka och se på den pedagogiska verksamheten och på livet som 

helhet, enligt Lenz Taguchi. Författaren anser att allt som finns i förskolans verksamhet är något 

föränderligt och att alla som vistas i förskolan deltar i denna förändring. Det handlar om miljön, 

förhållningssätt till barnen men också förhållningssättet till varandra. Om pedagogen vill inta detta 

förhållningssätt i sin praktik är det av stor betydelse att vara öppen för möjligheter och risker i 

förändringen, menar hon. Samtidigt tar författaren upp att i ett konstruktionistiskt perspektiv finns 

möjligheter för alternativa synsätt och tolkningar och menar att den också brukar kallas för social 

konstruktionism, ur ett vetenskapsteoretiskt sätt enligt Lenz Taguchi (2013, s.29-30). 

 

 

Reflekterande hållning för förändring 
 

De dokumentationer och observationer som skapas i verksamheten, ligger till grund för att föra 

den pedagogiska processen framåt, menar Åberg. Författaren fortsätter mena att en insamlad 

dokumentation inte är färdig bara för att pedagogen har dokumenterat eller skrivit ner den. För att 

dokumentationen ska bli en pedagogisk dokumentation krävs en dialog mellan olika aktörer i 

verksamheten menar hon. ”Dialogen med varandra är nödvändig för att vi ska få syn på och förstå 

betydelsen av en dokumentation” (Åberg & Lenz Taguchi, 2011, s.20). Av stor vikt, menar 

Svenning, är att den pedagogiska dokumentationen innehåller utrymme för att flera röster kan bli 

hörda. Svenning understryker värdet av att dialogen har en central plats i dokumentationsarbetet 

och därmed betonar författaren, att olika tolkningsmöjligheter har betydelse när flera uttalanden 

får komma till tals (Svenning, 2012, s.28). 

   Alnervik hävdar att de pedagogiska idéerna om att dokumentationerna utvärderas utifrån barns 

individuella utveckling, fortfarande är i fokus i förskolan, i stället för att det är förskolans 

verksamhet, som ska utvärderas och följas upp (Alnervik, 2013, s.44).  

   En diskussion bland flera forskare är den reflekterade hållningen vid en dokumentation. Enligt 

Dahlberg, Moss och Pence måste man förstå att pedagogisk dokumentation är en process i en 

social konstruktion. Förutsättning för att denna praktik ska kunna genomföras behövs olika 
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redskap, där bland annat reflektion med andra skapar utrymme (Dahlberg, Moss & Pence 2011, 

s.216ff.). Alnervik behandlar i sin avhandling vad pedagogisk dokumentation som ett verktyg, har 

för betydelse för barns lärande i förskolans praktik. Hennes resultat visar att pedagogisk 

dokumentation kan leda till ett förändrat kunnande i arbetet med just den pedagogiska 

dokumentationen. Hon anser att det är av stor vikt att det finns pedagogiska diskussioner mellan 

förskollärarna för att detta ska ske. Samtidigt slår hon fast att förändrade arbetssätt kring 

pedagogisk dokumentation innebär att de konkreta handlingarna i praktiken blir avgörande för att 

förändringsarbetet kan ske (Alnervik 2013, s.180ff.). Lenz Taguchi menar att med detta 

arbetsverktyg kan ett förändringsarbete i förskolan skapas, förutsättningen är att ”alla parter strävar 

i samma riktning” (Lenz Taguchi, 2013, s.37). 

   Lenz Taguchi tar upp att en barnsyn ses som något föränderligt som skapas av en interaktion 

med omvärlden. Förståelse och den mening och innebörd vi lägger i saker och ting, uppstår i 

samspel med andra människor och med samhället som helhet (Lenz Taguchi, 2013, s.42). I linje 

med Lenz Taguchi hävdar Elfström att det har stor betydelse att dokumentationerna tolkas i 

grupper av pedagoger och barn, så att olika tolkningar kan vidga synen på det skedda (Elfström, 

2013, s.110). Även Åsén betonar syftet med en reflekterade pedagogisk kultur och menar att det 

bygger på den utgångspunkt att det finns konkreta material att reflektera över, som kan presenteras 

för och påverka berörda. Enligt Åsén kan det vara material i form av händelser, läroprocesser eller 

andra pedagogiska processer, vilket blir till en form av dokumentation av verksamheten. Åsén 

menar vidare att om berörda får möjlighet att ständigt gå tillbaka och analysera och diskutera det 

som dokumenterats finns en chans att ompröva sina egna tolkningar. Samtidigt så kan nya idéer 

och tankar uppstå för hur pedagogerna ska gå vidare i arbetet (Åsén 2002, s.53).  

   En viktig diskussion om en dialog och kommunikativ handling, betyder inte bara att pedagogerna 

ska ha en dialog med barnen menar Lenz Taguchi. Lenz Taguchi betonar att det är av vikt att 

kommunikationen/dialogen mellan pedagogerna är aktiv. Lenz Taguchi menar vidare att ett 

projekt- eller ett temaarbete inte kan utvecklas om inte pedagogerna hjälps åt att finna vägar att 

komma vidare. Det förutsätter att en aktiv dialog sker mellan pedagogerna och att de kan ge de 

rätta möjligheterna för barnen att gå vidare i sina läroprocesser, menar författaren. Hon betonar 

att för pedagogen handlar det om att kunna planera och organisera i en situation med barn genom 

att ta fram material, ställa frågor och stödja processen. Genom detta är pedagogen medkonstruktör 

tillsammans med barnen (Lenz Taguchi, 2013, s.123-124).  

   Barnens roll och delaktighet i den pedagogiska dokumentationen är också central, vilket tas upp 

nedan. Men, först handlar det om ett mer allmänt perspektiv på barns delaktighet och inflytande i 

förskolan. 

     

 

Barns delaktighet och inflytande i förskolan 
 

Svennings menar, att när man talar om barns delaktighet i förskolan, brukar det inte huvudsakligen 

handla om delaktighet i dokumentationen. Författaren menar att barns delaktighet ofta syftar på 

olika val och beslut om vad som ska göras här och nu (Svenning, 2012, s.59). Även Johannesen 

och Sandvik talar om att begreppen delaktighet och inflytande oftast kopplas ihop med demokrati. 

Författarna menar på det sättet att barn ska ha inflytande i olika beslut i verksamheten och med 

demokrati menas att barnen ska få valmöjligheter. Johannesson och Sandvik menar i motsats till 

detta att delaktighet och inflytande inte bara handlar om att få sin vilja igenom, utan delaktighet 



16 
 

syftar till samspel, att man lyssnar på andra och respekterar varandras gemenskap. Gemenskapen 

är en del i samspelet, för att därmed påverka det som händer med hjälp av sina uttryck och åsikter 

(Johannesen & Sandvik, 2009, s.30 ff.). 

   Pramling Samuelsson och Sheridan betonar att barns rätt att uttrycka sin mening och bli hörda, 

är ett synsätt som tas upp i svenska läroplaner, styrdokument, samt i litteratur som används inom 

lärarutbildningarna (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2003, s.70). Pramling Samuelsson och 

Sheridan menar att lärandet är en social process som skapas i ett samspel mellan barnen och 

omgivningen. Författarna menar vidare att pedagogerna kan skapa förutsättning för lärande, om 

de medvetet tar tillvara på tillfällen då barnen lär av varandra. Samspelet mellan pedagogerna och 

barnen och barnen emellan bör ges utrymme, där syftet är gemensamt utforskande, gemensamma 

reflektioner, argumentationer och andra slutsatser (Pramling Samuelsson & Sheridan 1999, s.112ff).  

   Hur pedagoger ska förhålla sig till barns delaktighet diskuteras av Johannesen och Sandvik, som 

menar att det är pedagogerna som måste anstränga sig att försöka förstå vad barnen tycker och 

tänker. Annars får barnen ingen möjlighet till delaktighet och inflytande i sin vardag, anser 

författarna. Johannesen och Sandvik menar att det kan vara väldigt svårt och att det inte finns några 

garantier för att vi kan förstå allt hos den andre. Enligt författarna menar dem att en utmaning 

hänger ihop med vad vi har för föreställningar om små barn och deras sätt att vara. Författarna 

menar vidare att den tidigare förhärskande ”traditionella utvecklingspsykologin ofta lever kvar och 

påverkar pedagogers tänkande och att denna har bidragit till att forma en förståelse av de minsta 

barnen som mindervärdiga, eftersom de inte passar in i idealet som tycks vara den förnuftiga, 

tänkande vuxna” (Johannesen & Sandvik, 2009, s. 92). Författarna betonar att, meningen med 

delaktighet och inflytande är att barnet redan ses som fullvärdigt att de ska få delta som det är (ibid). 

 

 

Barns delaktighet i pedagogisk dokumentation 
 

Lenz Taguchi menar att i Reggio Emilia är dokumentationens mest betydelsefulla uppgift att 

synliggöra barn som rika, kompetenta och kunskapsskapande subjekt. Det är viktigt att se att det 

inte bara är pedagogerna som kan tillföra kunskap till barnen, utan den kunskap pedagogerna kan 

få om och av barn, är minst lika grundläggande (Lenz Taguchi, 1997, s.7). Barnet ses alltså som en 

aktiv medkonstruktör och inte som en passiv mottagare som ska få sin kunskap överförd av 

pedagogen (Dahlberg, Moss & Pence, 2000, s.77). I likhet med Dahlberg, Moss och Pence, skriver 

Svenning att det är högst essentiellt att fundera över var i processen barnen får komma in med sina 

åsikter och synpunkter om de betraktas som medforskare. Svenning menar att barns delaktighet i 

pedagogisk dokumentation skapar kommunikation och kan väcka frågor, som senare kan användas 

för fortsatt väg i arbetet med barnen (Svenning, 2012, s.28). Lindgren och Sparrman menar att om 

barnen är medforskande blir de sedda som subjekt och genom det kan de få en möjlighet att 

reflektera kring sina läroprocesser (Lindgren & Sparrman, 2003, s.58). 

   Flera forskare tar upp begreppet ”Lyssnandet” och skrivs som en viktig del i 

dokumentationsarbetet. Enligt Alnervik är lyssnandet en viktigt grund för kommunikation där olika 

tankar och idéer kan komma till uttryck. Detta innebär både att lära sig lyssna och att berätta, 

eftersom lyssnandet inte bara ger svar utan också frågor kan uppstå, menar Alnervik (2013, s.47). 

Elfström skriver i sin avhandling att ”lyssnandets pedagogik” beskriver förhållningssättet i en 

Reggio Emilia inspirerad pedagogik. Hon menar att definitionen på termen lyssnande är komplex, 

det är inte så enkelt att lyssna utan det krävs en medvetenhet och en närvaro i det som pågår just 
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nu (Elfström, 2013, s.105-106). Johannesen och Sandvik tar också upp lyssnandet och menar att 

det bidrar till viktigt information från barnen, om deras olika sätt att uppfatta sin egen situation 

och lärandemiljö. En fokusering på barns eget deltagande eller röst har utvecklats som ett viktigt 

tema i förskoleforskningen och förskolepraktiken under lång tid, menar författarna. Författarna 

betonar att det hänger ihop med faktorer som exempelvis FN:s konvention för barns rättigheter. 

Där är fokus att lyssna på vad barn själva tycker om sin situation (Johannesen & Sandvik, 2009, 

s.93). Åberg menar att det är viktigt att lyssna till barnens reflektioner och använda sig av deras 

tankar som utgångspunkt för att fortsätta gå vidare i arbetet. Hon menar att om pedagogerna 

lyssnar, får de syn på barnens nyfikenhet. Åberg slår fast vid att pedagogerna på förskolan upptäckte 

ett ökat intresse hos barnen när deras frågor blev grunden för arbetet. Barnens tankar blev 

nödvändiga och viktiga för utveckling i grupparbeten (Åberg & Lenz Taguchi, 2005, s.83).  

   Lenz Taguchi menar att pedagogisk dokumentation som kommunikation kan förmedla barnens 

kunskaper och deras erfarenheter till pedagoger men också till varandra, barnen emellan. Hon 

menar vidare att målningar, bilder och utsagor kan kommunicera hur barnen uppfattar eller förstår 

ett fenomen. Detta förutsätter, enligt Lenz Taguchi, att pedagogerna via dokumentation driver fram 

kommunikationen med barnen och kommunicerar tillbaka till barnen genom att tala om det som 

sagts tidigare. Med detta betonar hon att när barnen får höra sina egna tankar på nytt, skapas en 

process där nytt reflekterande uppstår för fortsatt tänkande. Författaren tar vidare upp att barnens 

åsikter i den pedagogiska dokumentationen har ett syfte att göra dem mer delaktiga i vilka vägar 

utforskandet kan ta (Lenz Taguchi 2013, s. 74). 

   En annan aspekt som tas upp är att pedagogerna ska ta ett steg tillbaka för att dokumentera. 

Enligt Lenz Taguchi betyder det att pedagogerna har ett sorts passivt förhållningssätt i arbetet, för 

att barnen ska kunna få välja själva och utforska och formulera sina frågor. Det förutsätter att 

pedagogerna lyssnar på barnen och ger dem tid att lösa problem på egen hand, menar författaren. 

Lenz Taguchi menar vidare att detta stämmer överens med Loris Malaguzzis metafor, att 

pedagogens roll är, ”att ta emot bollen som barnet kastar och kasta tillbaka den på ett sådant sätt 

att det fortfarande vill vara med i spelet” (Lenz Taguchi, 2013, s.110). Genom att lyssna på barnens 

tankar och idéer och sedan tänka på hur de som pedagoger ställer frågor till dem, kan de också ge 

barnen en bild av en djupare mening, menar Lenz Taguchi. Samtidigt hävdar Lenz Taguchi, trots 

att kommunikationen från pedagogernas sida kan ses som passiv är den i högsta grad aktiv. Genom 

att inte störa och gå in samtalet gång på gång, ger pedagogerna förutsättningar för att barnen 

stimuleras till dialog och medkonstruerande av kunskap (Lenz Taguchi, 2013, s.109-111). I likhet 

med Lenz Taguchi, betonar Svenning att när reflektion sker, som en central del i arbetet kan den 

senare påverka verksamheten och därmed upptäcka nya vägar hur man kan fortsätta arbetet med 

barnen (Svenning, 2012, s.28). 

 

 

Teoretiska utgångspunkter 
 

Ett socialkonstruktionistiskt perspektiv ligger till grund för denna forskningsstudie. I Reggio Emilia 

finns enligt Dahlberg, Moss och Pence, en utgångspunkt för den pedagogiska praktiken och det 

handlar om att våga se barnet som det ”rika” barnet tillsammans med idén om att alla barn är 

intelligenta. Författarna menar vidare att det är en viktig aspekt om hur vi ser barnet och detta 

ligger till grund för verksamheten. Enligt Dahlberg, Moss och Pence hävdar dem att 

konstruktionen av att se det ”rika” och kunskapsskapande barnet, också kan inspirera det 
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pedagogiska arbetet. Ett socialkonstruktionistiskt perspektiv betyder alltså att barnet och 

pedagogen är medkonstruktörer av sin egen kunskap, av sin miljö och sig själva, menar Dahlberg, 

Moss & Pence (2011, s.77, 201). Taguchi menar att om barnen ges mer utrymme att vara mer aktiva 

med varandra kan de lära sig av varandra. Hon menar vidare att det bidrar till att barnen inte alltid 

vänder sig till bara pedagogen för att få svar. Barnen hjälps åt och ger råd till varandra vilket kan 

vara en fördel då barnens tänkande är mer likt barnens egna sätt att tänka än pedagogens, menar 

Lenz Taguchi (2013, s.113). I linje med Lenz Taguchi, menar Dahlberg, Moss och Pence att barnen 

är aktiva medkonstruktörer. Författarna betonar att lärandet inte handlar om en 

kunskapsöverföring där pedagogernas kunskaper ska berika barnen. Det barnen lär sig uppkommer 

i processer och under deras socialisation som medkonstrueras av barnen och deras kamrater, menar 

Dahlberg, Moss och Pence (2011, s.77-78).     

   Genom att betona att kommunikationen mellan olika aktörer är central i pedagogisk 

dokumentation vill Dahlberg, Moss och Pence understryka en socialkonstruktionistisk syn på 

kunskap, meningsskapande och lärande. ”Kommunikation, reflektion och handlande kan ses som 

ett slags cement som håller samman det pedagogiska arbetet” (Dahlberg, Moss & Pence, 2011 

s.234). Lenz Taguchi menar att kunskap skapas och definieras i samspelet mellan människor. Ord 

och begrepp skapas för att sedan användas för att förstå eller förklara något, alltså kommunicera 

något, enligt Lenz Taguchi (2013, s.85). En annan aspekt som Lenz Taguchi tar upp är att 

pedagogrollen ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv handlar om närvaro. Författarna menar 

att när pedagogen finns med i rummet kan hen påverka allt trots att hen inte talar eller agerar. Den 

tillsynes passiva pedagogen är mer aktiv än någonsin när hen sitter och dokumenterar tyst, eftersom 

observationen är en interaktion, hävdar författaren (Lenz Taguchi, 2013, 111).                   

   Sammanfattningsvis är det utifrån detta teoretiska perspektiv jag har valt att se på min 

undersökning utifrån följande syfte och frågeställningar. 

 

 

Syfte 

 
Idag är det vanligt att förskolor säger sig använda pedagogisk dokumentation i verksamheten och 

Skolverket har, som tidigare framkommit, gett ut ett stödmaterial utifrån denna 

dokumentationsform. Enligt detta synsätt kan både pedagoger och barn vara delaktiga och 

reflektera utifrån dokumentationer i efterhand, vilket man menar kan leda till nya upptäckter och 

förändring av innehåll och arbetsformer. Syftet med min studie är att undersöka förskollärares 

arbete med pedagogisk dokumentation i förskolan, framförallt utifrån vilken roll de ger barnen i 

denna.  

 

 

Frågeställningar 

 
Mina frågeställningar har formulerats på följande sätt: 

 

 Hur beskriver de syftet med att använda pedagogisk dokumentation? 

 

 Hur beskriver förskollärare sitt konkreta arbete med pedagogisk dokumentation?  
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 Vilken betydelse ger förskollärare barns delaktighet i dokumentationsarbetet? 

 

 Om en sådan delaktighet förekommer, hur brukar den komma till uttryck, enligt 

förskollärare? 
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DEL 4. METOD 
I detta avsnitt definieras vilken datainsamling som gjorts för att samla in information till resultatet 

i studien. En närmare beskrivning kring urval och etiska överväganden ur metodvalet kommer 

redogöras. Avslutningsvis presenteras genomförandet av intervjuerna samt bearbetningen av den 

insamlade informationen. 

 

  

Val av datainsamlingsmetod 
 

Enligt Bell är det angeläget att tänka på vilken metod som passar bäst för att få fram den 

information som man söker. Bell förklarar att i mer omfattande studier, är målsättningen att 

använda sig av flera datainsamlingsmetoder, för att kunna få olika synvinklar av det resultat man 

fått fram (Bell, 2006, s.115-116). I denna studie har dock, utifrån den kortare tid som funnit till 

förfogande, kvalitativa intervjuer varit den enda metod för min datainsamling (Trost, 2005, s.7). 

Intervjuerna omfattar en styrd eller fokuserad intervju, vilket genererar att analysen blir lättare att 

utföra. Bell menar att i en fokuserad intervju behövs inget frågeformulär och ingen checklista, men 

det krävs en viss struktur utifrån det tema/område man har valt. Frågorna är anpassade så att 

respondenten har en viss frihet att kunna svara på frågorna, ”inom de gränser strukturen gör” (Bell, 

2006, s.162). 

   Bell poängterar dock att det finns olika för- och nackdelar med intervjuer. En fördel med 

intervjumetoden är att den flexibel. Till skillnad från enkäter, går det att ställa följdfrågor och svaren 

kan upprepas, utvecklas och fördjupas. Bell fortsätter betona att formuleringarna på frågorna inte 

behöver vara lika exakta som i enkäter. De ska inte innehålla ledande frågor, utan utformade frågor 

kring sitt tema så att respondenten förstår (Bell, 2006, s.158-159). 

    

 

Urval 
 

Tre olika förskolor har valts ut i en mindre kommun i Mellansverige. Dessa förskolor passar syftet 

för denna studie, eftersom de säger sig arbeta med pedagogisk dokumentation. De har valts ut 

genom att förfrågningar om deltagande i undersökningen skickats till förskolor med olika 

förskolechefer. Intervjuerna har enbart gjorts med förskollärare och inte till andra pedagoger på 

förskolorna, eftersom det är förskolläraren som har huvudansvaret gällande 

dokumentationsarbetet, enligt läroplanen. 

   På förskola 1, finns fem avdelningar, där barnen är indelade på två 1-2 års avdelningar. De andra 

tre avdelningarna har barngrupper med 3-5 åringar. Förskola 2, har inriktat sig på åldersindelad 

verksamhet, med fem avdelningar. Pedagogerna följer med sin barngrupp på hösten då det är dags 

att byta avdelning. På förskola 3, finns fyra avdelningar där barngruppen är uppdelande på 1-2 års, 

2-3 års-, 3-4 års- samt 5 årsavdelningar. Där turas pedagogerna om att vara på de olika 

avdelningarna. Två av dessa förskolor ligger i kommunens enda stad. Den andra förskolan ligger 

lite utanför staden med omnejd. 
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Etiska aspekter på intervjun 

 

När man ska utföra forskning är det viktigt att överväga etiska sidor vid undersökningar (Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012, s.257). En forskare måste vara medveten om de mer eller 

mindre tvingade regler och föreskrifter som uppkommer vid ett forskningsarbete. Forskaren har 

ett eget etiskt ansvar där ansvaret är att se till att forskningen är av god kvalitet och är moraliskt 

acceptabel (Vetenskapsrådet, 2012). Respondenterna måste vara informerade om vilket syfte 

intervjun har och vad informationen som erhålls leder till (Bell, 2006, s.157). Utifrån metoden där 

förskollärare intervjuas, involveras människan och ska därför informeras om sin medverkan och 

kunna välja om de vill medverka eller inte (ibid).  

   I samband med denna upplysning, skickades ett informationsbrev (bilaga1). I brevet står det 

tydligt mitt syfte för min undersökning och vilken användning min intervju kommer få för 

innebörd. Bell poängterar begreppen anonymitet och konfidentialitet. Det är viktigt att inte lova 

något som inte går att hålla. I det informationsbrev som skickades ut inför intervjuerna, står det att 

intervjuerna är konfidentiella. Det förklaras att studien är konfidentiell i den betydelse att jag som 

forskare inte använder förskollärarnas riktiga namn, eller förskolornas namn i studien. Detta för att 

man inte ska kunna identifiera respondenterna (Bell, 2006, s.57). 

 

 

Genomförande av intervjuerna 

 

Bell menar att en viss struktur krävs från intervjuarens sida för att få den information man är ute 

efter. Utifrån denna aspekt gjordes en pilotintervju (Bell 2006, s.159, 162) med en förskollärare för 

att träna och konstatera att frågorna skulle fungera bra. 

   Att ge god information till de personer som deltar i undersökningen är ett grundläggande krav 

för forskaren. Det innebär att forskaren i regel ska kunna informera på ett muntligt och ett skriftligt 

sätt. Informationen behöver komma fram på ett sätt där språket är förståeligt (Vetenskapsrådet, 

2012). Vid möten med förskollärarna, har en utskrift lämnats (bilaga2), där mitt syfte med intervjun 

förtydligats. Informationen beskriver också relevansen av att använda ljudinspelning under 

intervjun och hur denna information kommer hanteras.  

   I intervjuerna användes enkla frågor som respondenten kunde svara på. Trost betonar att det är 

viktigt att varje fråga ställs enskilt och att det bara ska finnas en fråga i frågan och inte två. Risken 

när intervjuaren ställer för många frågor i en och samma, är att den intervjuade hinner glömma 

bort vad som ska svaras på (Trost, 2005, s.76). För att skapa trygghet för respondenterna att känna 

sig bekväma i situationen, ville jag ge en viss frihet för dem att prata om det som de anser är 

betydelsefullt i ämnet. Intervjuerna har varit mellan 20-30 minuter och vi har suttit i ett rum där vi 

har kunnat samtala ostört. 

 

 

Bearbetning av insamlade data 

 

Efter alla intervjuer påbörjades ett arbete för att bearbeta informationen. Därför transkriberades 

alla intervjuer när de var slutförda, för att lättare kunna analysera och lyfta in resultatet i studien. 

Det betyder att jag har lyssnat på ljudinspelningarna flera gånger och sedan skrivit ner ordagrant 

vad respondenterna berättat. Bell tar upp att det kan vara svårt att hinna transkribera vid kortare 
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projekt. Emellertid är det viktigt att spara de inspelade intervjuerna till dess att arbetet är färdigt 

(Bell, 2006, s.166). Därför kommer mina inspelningar sparas tills opponeringen är slutförd. 
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DEL 5. RESULTAT OCH ANALYS 
I detta avsnitt kommer resultatet av förskollärarnas svar att presenteras. Resultat och analys 

kommer att redogöras utifrån studiens frågeställningar som sammanfattas parvis under följande två 

rubriker, Pedagogisk dokumentation (de två första frågeställningarna) och Barns delaktighet i 

dokumentationsarbetet (de två sista frågeställningarna). Analysen är integrerad med resultatet från 

förskollärarna under varje rubrik. 

   För att inte förskollärarnas identitet ska kunna identifieras, benämns de alltså som F1, F2 och F3. 

Alla förskollärarna kommer benämnas som hon, för att inte synliggöra identitet på grund av kön.  

 

 

Pedagogisk dokumentation 
Hur beskriver förskollärarna syftet med att använda pedagogisk dokumentation? 

Hur beskriver förskollärare sitt konkreta arbete med pedagogisk dokumentation? 

 

 

Förskollärare, F1: 
 
F1 talar om att det är viktigt att synliggöra barnens lärande och att barnen får vara delaktiga i sitt 

eget lärande hela tiden. Barnen kan då vara med och planera framåt. Hon berättar att pedagogisk 

dokumentation är det absolut bästa sättet att använda, för att se vad barnen egentligen är 

intresserade av. Hon fortsätter förklara att pedagogerna kan få syn på information som de annars 

skulle missa. F1 talar om att pedagogisk dokumentation är ett verktyg som kan användas till att 

komma framåt i arbetet och i utvärderingssyfte: 

 

När man väl börjar och få in det i arbetssättet blir det som verktyget för allt 

/…/så man behöver egentligen ingen annan utvärdering eller planering 

utan man kan verkligen se tillbaka i den pedagogiska dokumentation man 

har. Det blir som en cirkel (Förskollärare F1). 

 

F1 berättar att de dokumenterar aktiviteter med till exempel en Ipad, denna dokumentation 

använder de sedan som ett underlag för reflektion och diskussion. Detta för att kunna gå vidare i 

arbetet. F1 berättar att när arbetslaget väl fått in pedagogisk dokumentation i arbetssättet blir det 

ett verktyg för allt. Den pedagogiska dokumentationen används för att skapa projekt i 

verksamheten. Dokumentationen samlas i barnens egna lärandepärmar. I pärmen finns olika 

lärandemål från läroplanen som de ska beröra under ett år. F1 berättar att pärmen inte längre bara 

är en portfolio med massa bilder, utan det är dokumentation från projekten om barnens lärande. 

Pedagogerna har avsatt reflektionstid en gång i månaden i reflektionsgrupper. Hon berättar att 

pedagogerna inte är lika bra på att reflektera med varandra som med barnen. Hon förklarar att 

tiden inte räcker till utan det är lättare att reflektera med barngruppen eftersom de tillbringar stor 

del av dagen med barnen. 
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Förskollärare, F2: 
 

F2 berättar att det finns olika syften med pedagogisk dokumentation. Ett syfte är att arbetslaget 

reflekterar kring ett område som ska användas i kvalitetsarbetet. F2 tar upp att det är ett sätt för 

pedagogerna att utvecklas. Hon lyfter fram att det är för barnen skull: 

 

Om barn är huvudman på förskolan, det är de som ska lära sig saker genom 

att titta på bilder och få saker berättat, genom att prata med varandra, de är 

varandras pedagoger (Förskollärare F2). 

 

F2 beskriver att syftet med pedagogisk dokumentation är ett slags bevis på att de arbetar med 

kvalité och en utvecklande verksamhet. Det handlar inte längre om att utvärdera barnen eller 

kontrollera deras färdigheter när de är i en viss ålder. F2 berättar att pedagogerna har riktat in sig 

på Reggio Emilias pedagogiska filosofi och menar att det är ett förhållningssätt och inte en 

pedagogik. 

   F2 berättar att arbetslaget använder olika dokumentationer och observationer för att reflektera 

över situationer som till exempel inte fungerar så bra. Dessa dokumentationer används som 

underlag för arbetslaget att hitta möjligheter till förbättring. Hon menar att med hjälp av 

dokumentationer och de reflektioner arbetslaget har, kan man sedan arbeta vidare med frågor. F2 

talar om att pedagogerna dokumenterar med hjälp av digitala medel, till sina reflektionsmöten eller 

till APT- möten (Arbetsplatsträff). F2 önskar att det finns en mall om hur man ska gå tillväga med 

pedagogisk dokumentation, för det är fortfarande en ganska stor frihet och pedagogerna försöker 

hitta en gemensam väg. Hon menar att det finns en osäkerhet när man är ovan och inte har arbetet 

med pedagogisk dokumentation tidigare. F2 beskriver också att den pedagogiska dokumentationen, 

publiceras på väggarna, där barnens delaktighet i projektarbete visas. Hon förklarar att dessa 

dokumentationer kan barnen gå tillbaka till och prata om och prata om med föräldrar. 

    

 

Förskollärare, F3: 

 

F3 beskriver att pedagogerna alltid arbetat med dokumentation. Däremot menar hon att när de 

börjat arbeta mer Reggio Emilia inspirerat, kom begreppet pedagogisk dokumentation och de fick 

ett namn på det. F3 beskriver att syftet med pedagogisk dokumentation handlar om att det är ett 

arbetssätt att se ett lärande. Barnen får syn på sitt eget lärande och utveckling när de medverkar. 

Hon betonar att:  

 

Pedagogisk dokumentation är som en färskvara /…/det är under resans 

gång som lärandet synliggörs (Förskollärare, F3). 

 

En dokumentation kan leda till nya upptäckter och blir en ny dokumentation att samtala kring. F3 

beskriver att pedagogisk dokumentation är en hjälp i kvalitetsarbetet. Hon menar att det är viktigt 

att ha ett medvetet tankesätt att se barns lärande och inte fastna vid att bara studera bilder.  
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F3 berättar att det finns olika situationer då de arbetar med pedagogisk dokumentation. En 

händelse är när pedagogerna har tagit kort eller filmat en situation på barnen. Den 

dokumentationen har sedan använts på samlingen genom att barnen har fått titta på aktiviteten och 

berättat vad de ser. Hon berättar att förskolan arbetar med projekt och ”där kan man verkligen 

följa lärandet”. F3 förklarar att pedagogerna kan följa barnens intresse och inriktning med den 

pedagogiska dokumentationen. Hon talar om att ipaden har bidragit till att de har kunnat använda 

den som ett hjälpmedel för att ha som underlag till reflektioner. Hon menar att det är smidigare 

och lättare att visa en bild direkt. Hon förklarar, till exempel, att filmen och reflektionerna kan 

användas och tas med till nästa aktivitet, för att gå tillbaka och eventuellt få syn på något nytt. 

    

 

Analys 
 
Alla tre förskollärare lyfter fram att de arbetar med pedagogisk dokumentation i förskolan. Två av 

dem uttrycker att det har ett förhållningssätt till pedagogisk dokumentation med inspiration från 

den Reggio Emilia pedagogiska filosofin. Samtliga beskriver att de använder pedagogisk 

dokumentation för att starta projekt med barngruppen, samt menar att de använder 

dokumentationer som underlag för att reflektera och diskutera. Både Lenz Taguchi och Åsén 

menar att det är av stor vikt att reflektera kring en dokumentation, för att olika tolkningsmöjligheter 

ska bli tydliga. Författarna betonar att den pedagogiska dokumentationen är ett arbetsverktyg och 

kan skapa ett förhållningssätt som är naturligt i det pedagogiska arbetet (Lenz Taguchi, 2013, s.37; 

Åsén 2002, s.52). En förskollärares uppfattning om pedagogisk dokumentation är att den kan vara 

ett sätt för att hitta möjlighet till förbättring, medan två förskollärare understryker att det är ett sätt 

att få fram information om vad barnen är intresserade och nyfikna på. Lenz Taguchi betonar att 

pedagogernas uppgift är att skapa förutsättningar där barnen kan få utforska (Lenz Taguchi, 1997, 

s.15), vilket två av förskollärarna menar att de gör när de reflekterar med barnen. 

   En likhet mellan förskollärarna är att de upplever att digitala medel har blivit en stor hjälp för att 

kunna skapa dokumentationsmaterial, vilket Svenning betonar har gjort att 

dokumentationsmetoderna har ökat i antal. Det är en möjlighet att synliggöra vad som sker i 

förskolans verksamhet (Svenning 2012, s. 31). Det material som skapas används sedan som 

underlag för att reflektera och analysera kring, samt för att gå vidare med frågor. Detta styrker 

Åséns teori om att nya idéer och tolkningar kan uppstå när man kan gå tillbaka till dokumentationen 

för att analysera och diskutera (Åsén, 2002, s.53). Två av förskollärarna menar att de reflekterar 

med barnen och pedagogerna emellan, medan en förskollärare lyfter att de inte är så bra på att 

reflektera med sina kollegor. Pedagogernas reflektionsmöten betonar Lenz Taguchi är en 

förutsättning för att kunna gå vidare med projektarbete och att en dialog dem emellan skapar nya 

vägar tillsammans (Lenz Taguchi, 1997, 74). 

   Förskollärarna är eniga om att pedagogisk dokumentation har olika syften och en viktig aspekt 

är att den är för barnens skull. De uttrycker sig på olika sätt. Två av förskollärarna menar att den 

är ett verktyg för att synliggöra barns lärande, en förskollärare (F2), understryker att barnen ska lära 

sig saker med varandra. Förskollärare 2 menar att barnen är varandras pedagoger när de ser på 

bilder och talar med varandra. Pramling Samulesson och Sheridan tar upp att lärandet är en social 

process och skapas i samspel mellan barnet och omgivningen (Pramling Samuelsson & Sheridan, 

1999, s.112). Ett tydligt syfte som förskollärarna betonar är att pedagogisk dokumentation ger 

möjlighet till att komma framåt i arbetet. En förskollärare (F3) har tankar om att pedagogisk 
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dokumentation är en ”färskvara”. Hon menar att lärandet synliggörs under resans gång, när 

dokumentationen kan leda till nya upptäckter att samtala kring. En förskollärare (F1) berättar att 

dokumentationssättet är ett verktyg som kan användas i utvärderingssyfte medan de andra 

förskollärarna framhåller att det innebär en hjälp i kvalitetsarbetet. F2 vill tydliggöra att syftet med 

att använda pedagogisk dokumentation i kvalitetsarbete, där den dokumentation som görs, 

genererar till ett slags bevis på att de arbetar med kvalité och en utvecklande verksamhet. Hon 

menar vidare att det inte handlar om att utvärdera barnen eller kontrollera deras färdigheter, vilket 

är i linje med läroplanen (Lpfö98/10, s. 14). 

 

 

Barns delaktighet i dokumentationsarbetet 
Vilken betydelse ger förskollärare barns delaktighet i dokumentationsarbetet? 
Om en sådan delaktighet förekommer, hur brukar den komma till uttryck enligt förskollärare? 
 

 

Förskollärare, F1: 
 

F1 berättar att pedagogerna hela tiden kan gå tillbaka till dokumentationen och reflektera om igen 

med barnen. Reflektionerna skapar utgång för vad barnen är intresserade av så pedagogerna kan 

hitta vägar att komma vidare med projektet.  

   F1 talar om att det är viktigt att barnen är delaktiga i dokumentationsarbetet, vilket gör att de 

själva upptäcker sitt lärande. Det är av betydelse, för då kan arbetslaget få syn på sådant som inte 

är självklart för pedagogerna menar hon. Pedagogerna kan få reda på saker som de inte vet har 

inträffat. F1 menar att barns delaktighet inte bara talar om vad de är intresserande av utan 

pedagogerna kan bli uppmärksammade på om det sker till exempel kränkningar, i barngruppen. 

Det kan komma fram mycket information när barnen är med och reflekterar, förklarar hon. 

   F1 berättar att barnens delaktighet i dokumentationsarbete är av stor betydelse då deras lärande 

åskådliggörs i deras ”lärandepärmar”. Dessa pärmar får barnen ta hem, för att visa upp när de sedan 

slutar på förskolan. Hon förklarar att den är till som en ”minnespärm” men också för att visa barns 

lärande i olika projekt under åren. F1 berättar att den vanligaste delaktigheten som barnen får i 

dokumentationsarbetet, kan vara att pedagogerna visar en bild på till exempel en lekstund som ägt 

rum tidigare. Bilden blir en utgångspunkt att prata om. Barnen får berätta utifrån deras perspektiv 

vad som händer och vad de gjorde. Dessa pedagogiska dokumentationer sammanställs i barnens 

lärandepärmar. Hon berättar att det finns dokumentation från projekt de gör under året. Dessa 

finns tillgängliga för barnen som de kan titta i. De kan upptäcka nya saker när de tittar tillbaka på 

vad som gjorts och det kan leda till att de spinner vidare på en tidigare aktivitet. F1 menar att ”det 

blir som en cirkel, och mer levande”. Hon menar att den dokumentationen som gjorts med barnen 

kan användas om på nytt igen, genom att titta på föregående dokumentationer och spinna vidare 

på någon idé som dyker upp. 
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Förskollärare, F2: 
 

F2 betonar att barnen själva gillar att vara delaktiga. Hon menar att barnens betydelse i 

dokumentationsarbetet är viktig och tar upp om när de går tillbaka till dokumentationen och vill se 

vad de gjort tillsammans, pratar de med varandra och är varandras pedagoger. F2 menar att det är 

meningen att barnen ska samlas runt dokumentationen. Hon berättar också att barns delaktighet i 

dokumentationsarbetet är av vikt eftersom det inte handlar om att ”checka barnens färdigheter”, 

något som hon personligen tyckte var ett hemskt dokumentationssätt. F2 berättar att de nu arbetar 

utifrån Reggio Emilias pedagogiska filosofi, vilket innebär ett slags förhållningssätt hur de kan 

använda dokumentationen. F2 berättar att dokumentationen blir något att visa upp hemma som 

barnen och hemmet kan samtala kring. 

   F2 berättar att de dokumenterar mycket under projektarbeten och att barnen då är med och 

reflekterar kring det som dokumenteras. Man samlar barnen runt bilderna och tittar och pratar 

tillsammans om dem. Dokumentationerna arkiveras i barnens pärmar som de kan gå tillbaka till 

och titta i. Hon förklarar också att projektarbeten anslås på väggen för att det ska vara tillgängliga 

att diskutera kring. Hon berättar att tiden för att skriva ner vad barnen säger när barnen spontant 

tittar på sina dokumentationer, tyvärr inte hinns med. 

 

Förskollärare, F3: 
 

F3 betonar att barns delaktighet i dokumentationsarbetet innebär att dokumentationen alltid visas 

för barnen. Barnen får återkoppla kring dokumentationen och sedan vara med när den sätts upp 

på väggen för att studera lärandet. Däremot tar F3 upp att barnen själva inte får vara med att 

påverka vilken dokumentation som ska väljas. Ofta är det bilder ”som vi från vuxenperspektiv 

tycker är intressant att visa” (Förskollärare3). Hon menar att det är inte bara barns delaktighet om 

hur dokumentationen kommer till uttryck, utan också i vad, menar F3. Det är också ett sätt att visa 

för föräldrar att barnen är delaktiga och då kan de prata om vad de har gjort. 

   F3 berättar att efter ipaden blivit ett nytt redskap för dokumentation har det blivit lättare att göra 

barnen delaktiga. Hon menar att pedagogerna kan ta bilder eller filma och sedan använda det som 

underlag på en samling. Då får barnen se direkt från ipaden och berätta och diskutera vad som 

händer.  F3 förklarar att barnen också får på ett fysiskt sätt vara med när de reflekterar runt en 

dokumentation. Hon förklarar att ipaden har gjort att de får peka på den och ta kort. I projektarbete 

får barns delaktighet komma till uttryck genom att de reflekterar kring dokumentation som sedan 

kan tas med till nästa aktivitet. Då kan de eventuellt få syn på något nytt som inte fanns där förra 

gången. 

 

 

Analys 
 
Samtliga förskollärare menar att barns delaktighet är viktig i dokumentationsarbetet. De menar 

vidare att barnens delaktighet i den pedagogiska dokumentationen innebär att barnen får en 

möjlighet att upptäcka sitt eget lärande. Förskollärarna har en enig uppfattning om att barnens 

reflektioner har en stor betydelse. En förskollärare (F2) lyfter fram att det är menat att barnen ska 

samlas runt en dokumentation och samtala med varandra. Pramling Samuelsson och Sheridan 

skriver att lärandet är en social process och den skapas i ett samspel mellan barnet och 
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omgivningen. Författarna menar att pedagogerna kan skapa förutsättningar för lärande om de 

medvetet tar tillvara på tillfällen då barn lär av varandra. Samspelet mellan pedagoger och barn och 

barn emellan, bör ge utrymme för utforskande, reflektioner, argumentationer och andra slutsatser 

tillsammans (Pramling Samuelsson & Sheridan 1999, s.112ff). Svenning menar att barnen betraktas 

som medforskare och det är viktigt att fundera över var i processen de får sina röster hörda 

(Svenning, 2012, s.28). Detta säger sig förskollärarna göra när de arbetar med projekt. 

   En förskollärare (F1) hävdar betydelsen av barns delaktighet, som en viktig aspekt för att få syn 

på saker som pedagogerna inte ser, vilket får stöd hos flera författare. Svenning skriver om det 

förskolläraren berättar, att barnens röster kan påverka verksamheten och ge förutsättning för att se 

nya vägar att arbeta med barnen (Svenning, 2012, s.28). Johannesen och Sandvik betonar att 

pedagogerna måste anstränga sig för att försöka förstå barnen och att forskning visar att lyssnandet 

på barn ger viktig information om barnens sätt att uppfatta sin egen situation (Johannesen & 

Sandvik, 2009, s.92). 

   Samtliga förskollärare berättar om hur barnens delaktighet kan ges uttryck genom att en 

dokumenterad situation, aktivitet, blir till underlag för att diskutera och reflektera kring med 

barngruppen. Lenz Taguchi menar att gemensamma reflektioner involverar även barnen emellan 

och inte bara pedagogerna emellan (Lenz Taguchi, 2013, s.37). Åsén tar upp Reggio Emilias 

pedagogiska filosofi, om att barnet och pedagogen är medkonstruktörer av kunskap och kultur. 

Barnen får vara med och samtala över dokumentationer tillsammans med pedagogerna (Åsén, 

2002, s. 52). En förskollärare (F2) talar om att barnen får gå tillbaka till dokumentationen och prata 

om den. Hon menar att barnen berättar för varandra vad de gjort tidigare, utifrån bilderna. Det 

leder till att barnen, enligt F2, blir varandras pedagoger och att barnen tycker om att vara delaktiga. 

Två förskollärare menar att barnen kan upptäcka något nytt i en tidigare dokumentation. 

Förskollärarna (F1, F3) menar att tidigare dokumentationer från projektarbeten kan tillföra nya 

idéer att spinna vidare på. Lenz Taguchi skriver att dokumentationen öppnar upp för barns 

nyfikenhet och i arbetet kan barnen gå tillbaka till tidigare dokumentation för att sedan tolka om 

det på nytt (Lenz Taguchi, 2013, s.114). Detta tydliggörs när en förskollärare förklarar att hon 

upplever att den pedagogiska dokumentationen är ”levande”.  

   Förskollärarna menar att barns delaktighet har en viktig betydelse för att synliggöra deras lärande 

för dem själva men också för hemmet. F3 berättar att ipaden har gjort att det är lättare att reflektera 

direkt med barnen, om en situation, vid till exempel en samling. Hon uppfattade att när de fick 

prata om ”lövhögarna” som fanns ute på gården, kunde de se sitt eget lärande. F3 menar att en 

tidigare dokumentation kan leda till nya upptäckter när man använder den i kommande aktiviteter. 

Förskollärare (F3) påpekar att barnen inte är lika delaktiga i vad som ska dokumenteras och visas 

upp. Hon förklarar att barnen är med och reflekterar, men att det som dokumenteras utifrån 

samtalen, sällan för in barnens åsikter.  
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DEL 6. DISKUSSION 

 

Sammanfattning av analys 
 

Utifrån den studie som har gjorts, kan mönster om hur förskollärarna arbetar med pedagogisk 

dokumentation utläsas. Förskollärarna har genom tiderna ofta dokumenterat i sitt arbete, däremot 

har syftet med dokumentationen och hur den genomförts och använts förändrats under tid. Det 

beror förmodligen på det ökade fokus kring dokumentation, där pedagogisk dokumentation dykt 

upp mer som ett begrepp och används i Skolverkets stödmaterial, samt krav och riktlinjer som 

läroplanen skriver om dokumentationsarbetet. 

   Ett gemensamt mönster kan tolkas utifrån förskollärarnas ord, att de inte arbetar med 

dokumentation utifrån ett utvecklingspsykologiskt perspektiv. Två av dessa förskollärare uttrycker 

konkret att de tar sin inspiration från Reggio Emilias pedagogiska filosofi, där barnen och 

pedagogerna är medforskande. Den tredje förskolläraren nämner inte den filosofin, däremot finns 

en beskrivande bild att de arbetar med projekt för att få syn på barns utforskande, något som finns 

med i Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Samtliga förskollärare uttrycker att pedagogisk 

dokumentation är ett sätt att skapa ett projekt med barngruppen.  De beskriver att pedagogisk 

dokumentation kan användas som ett arbetsverktyg för att synliggöra barns lärande. 

   Förskollärarna betonar att de reflekterar kring dokumentationer på olika sätt och är medvetna 

om att barnens delaktighet är viktig i dokumentationsarbetet. En tydlig skillnad mellan 

förskollärarna är att två av dem menar att barns delaktighet är ett sätt att få fram information om 

vad barnen är intresserade och nyfikna på. En förskollärare nöjer sig däremot med att påpeka att 

barns delaktighet i dokumentationsarbetet är av betydelse för att samlas runt bilderna och samtala 

med varandra. Förskollärarnas uppfattning är att syftet med reflektioner kan vara för att upptäcka 

vad barnen intresserar sig för och hur pedagogerna ska kunna gå vidare med sitt arbete med 

barngruppen. De menar också att det handlar om att få syn på kvalité och en utvecklande 

verksamhet. Däremot finns tendenser till att pedagogerna inte är lika bra på att reflektera med 

varandra som med barnen. F1 arbetar med projektarbeten med barnen där deras intressen och 

utforskande har en betydande roll för att gå vidare med projekt. Trots att barnen är delaktiga i 

reflektionerna, som F1 berättar att de är, menar Alnervik att det kan bli svårt att komma vidare 

med arbetet om inte pedagogerna får reflektera med varandra (Alnervik, 2013, s.180). F1 hade 

reflektionstider med de andra pedagogerna men de var inte lika ofta som med barnen. Ett 

projektarbete kan inte komma någon vart om inte pedagogerna hjälps åt att finna nya vägar att 

komma vidare (Lenz Taguchi, 2013, s.123).     

   Resultat från studien pekar på att hjälpmedel som Ipad och andra digitala medel, gör det lättare 

för pedagogerna att utföra ett dokumentationsarbete med reflekterade utgångspunkt.  

 

 

Validitet och Reliabilitet 
 

Med tanke på studiens ringa omfattning är det svårt att dra några generella slutsatser, eftersom 

studien i så fall hade behövt vara mycket större. För att ha ett bättre underlag skulle fler 

förskollärare intervjuats, samt observationer av verksamheten genomförts, där förskollärare är 

delaktiga i en pedagogisk dokumentation. När det gäller studiens reliabilitet hade förmodligen 
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resultatet och analysen blivit mer fyllig och tillförlitlig med flera metoder för datainsamling (Bell, 

2006, s.117). 

   Det som är intressant är att förskollärarna säger sig arbeta aktivt med pedagogisk dokumentation. 

Deras svar talar om för utomstående att det finns en medvetenhet att det är en viktig del att använda 

pedagogisk dokumentation i den pedagogiska verksamheten. Däremot är det svårt att får en tydlig 

uppfattning om att detta sker eftersom inga observationer har gjorts. Validiteten på de 

intervjufrågor som ställdes, valdes ut i syfte att få en möjlighet att besvara mina frågeställningar. I 

resultatet och analysen syns att frågeställningarna är besvarade, dock skulle vissa frågor kunna vara 

lite annorlunda formulerade. Det skulle förmodligen leda till ett mer fördjupat resultat. Frågor som 

skulle kunna finnas med bland intervjufrågorna: 

 

 Hur gick du/ni tillväga när du/ni hade en pedagogisk dokumentation? 

 Hur gör ni för att synliggöra barnens utforskande? (om det visar sig att barnen är delaktiga 

i dokumentationsarbetet). 

 Hur går du/ni vidare när barnen samtalar kring tidigare dokumentationer?  

 

Studiens validitet ses dock vara hög, då det handlar om att visa att den allmänna medvetenheten 

hos förskollärare, arbetar med pedagogisk dokumentation (Bell, 2006, s.118). 

 

 

Diskussion 
 
Den allmänna debatten om dokumentationsarbete i förskolan handlar ofta om vilket syfte den har 

(www.skolverket.se) och pedagogernas förhållningssätt till den. En åtgärd för att få in 

dokumentationsarbetet i förskolorna är att använda dokumentationen som underlag för reflektion 

och diskussion. I min studie har intervjuer gjorts med förskollärare och en frågeställning har handlat 

om syftet med pedagogisk dokumentation i arbetet. Förskollärare F1 beskriver att den pedagogiska 

dokumentationen skulle kunna vara ett verktyg för allt och att den pedagogiska dokumentationen 

är ett sätt att kunna gå vidare i arbetet. Om barns tankar och nyfikenhet ska kunna synliggöras 

(Åberg & Lenz Taguchi, 2011, s.83), krävs det att barnen också får vara delaktiga i den pedagogiska 

dokumentationen.  

   En reflekterande hållning i verksamheten kan upptäcka nya vägar hur man ska kunna fortsätta 

arbetet med barnen (Svenning, 2012, s.28). Det betyder att ett reflekterade behövs med alla parter 

i verksamheten. Enligt förskollärare (F1), brister en viss kommunikation mellan pedagogerna och 

för att hålla samman det pedagogiska arbetet, är kommunikationen mellan olika aktörer en central 

del i den pedagogiska dokumentationen. Den socialkonstruktionistiska synen på kunskap, 

meningsskapande och lärande, innebär en kommunikation, reflekterande och handlande i 

verksamheten (Dahlberg, Moss & Pence, 2011, s.234). Utifrån ett socialkonstruktionistiskt 

perspektiv, ses barnen och pedagogerna som medkonstruktörer av sin egen kunskap, av miljö och 

av sig själva (Dahlberg, Moss & Pence, 2011, s.20) vilket betyder att pedagogerna måste ha en 

dialog med varandra också. Om pedagogerna ska kunna vara medkonstruktörer behöver de kunna 

planera, organisera och stödja barnen på olika sätt (Lenz Taguchi, 2013, s.124). För att det ska vara 

en möjlighet krävs reflektioner i arbetslaget för att kunna veta hur de ska fortsätta arbeta.  

http://www.skolverket.se/
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   Ett tydligt mönster bland samtliga förskollärarna är att syftet med pedagogisk dokumentation ses 

från ett perspektiv där barnen och pedagogerna är medkonstruktörer av sitt kunskapsskapande, 

vilket är en förutsättning för att ha tankar från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv (Dahlberg, 

Moss & Pence, 2011, s.201). Det utvecklingspsykologiska perspektivet där barns individuella 

färdigheter bedöms (Eidevald, 2013, s.50), är inte alls i fokus, eftersom det inte är barnen som ska 

bedömas. 

   Förskollärarna använder den pedagogiska dokumentationen för att synliggöra barns lärande och 

kunna arbeta vidare, vilket verkar vara tanken med att barnen får medverka i 

dokumentationsarbete. En av de intervjuade skiljer ut sig när det gäller synen på barnens delaktighet 

i reflektionerna. Ett syfte med pedagogisk dokumentation är att få information av barnen om något 

som förskollärarna tidigare inte uppfattat. Förskolläraren syftar inte bara på att få reda på vad 

barnen är intresserade av utan i detta fall menar hon att information om kränkningar kan ske mot 

barnen eller mellan barnen. En information om barnens sätt att uppfatta sin egen situation 

(Johannesen & Sandvik, 2009, s. 93), är av betydelse och därför behöver förskollärarna lyssna på 

barnen. 

   Förskollärarna betonar också att barns delaktighet är av betydelse i dokumentationsarbetet, 

eftersom de menar att de lär sig av varandra när de får samtala kring dokumentation. Det som 

skiljer mellan förskollärarnas svar är synen på vad som infattas i delaktigheten. F3 tar upp att det 

är sällan barnen får välja vad för dokumentation som ska visas, vilket motsäger sig 

socialkonstruktionisterna tänkande, (Dahlberg, Moss & Pence (2011, s.77, 201) eftersom barnens 

åsikter ”glöms” bort. Samtliga förskollärare talar om att de skapar projekt utifrån barnens intresse 

och nyfikenhet, vilket är i samma linje som det socialkonstruktionistiska perspektivet, där man ser 

det ”rika” och kunskapsskapande barnet (Dahlberg, Moss och Pence, 2011, s.201). Genom att 

förskollärarna gör barnen delaktiga i dokumentationsarbetet, ges utrymme för barnen att vara mer 

aktiva, dem emellan. Utifrån studiens perspektiv beskriver förskollärarna att barnen samtalar med 

varandra och är varandras pedagoger, vilket kan vara en fördel då barnens tänkande är mer likt 

deras eget sätt att tänka (Lenz Taguchi, 2013, 113). 

   En frågeställning handlade om hur förskollärarna konkret använder sig av pedagogisk 

dokumentation. De berättar att digitala hjälpmedel har gjort det möjligt att lättare kunna ha ett 

reflekterande förhållningssätt i verksamheten med olika aktörer. Alla tre förskollärarna tycker att 

Ipaden är en hjälp för att dokumentera olika situationen och skapa underlag för reflektioner. 

   Sammanfattningsvis anser jag att jag fått svar på mina frågeställningar. Min uppfattning är ändå 

att en djupare förståelse kring pedagogernas arbete med pedagogisk dokumentation skulle kunna 

få en fylligare analys om frågorna i intervjun sett annorlunda ut. Hur förskollärare arbetar med 

pedagogisk dokumentation är olika, eftersom förskollärarna skapar sitt eget sätt att arbeta och inte 

efter någon speciell metod. 
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Konklusion 

 

Syftet men den här studien var att undersöka hur förskollärare i förskolan arbetar med pedagogisk 

dokumentation, samt hur de gör barnen delaktiga i denna form. Jag har intervjuat tre stycken 

förskollärare för att få mina frågor besvarade. 

   Innan jag genomförde studien hade jag en bild av att pedagogisk dokumentation handlade om 

reflektioner med olika aktörer. Jag upptäckte att pedagogisk dokumentation är ett komplext 

begrepp att tolka och vart går gränsen till att en dokumentation blir pedagogisk? Däremot fann jag 

att den pedagogiska dokumentationen kan vara ett arbetsverktyg för pedagogerna att uppnå olika 

syften. Den används för att utveckla kvalitén i verksamheten och för att synliggöra barns 

läroprocesser. En viktig del är att olika röster får komma till tals kring en dokumentation och jag 

tror det är centralt för att kunna komma vidare i arbetet. Något som jag reagerade på, är hur viktigt 

det är med barns inflytande och delaktighet när det handlar om hur de mår och känner i den 

situation de befinner sig. Det betyder inte bara att barnen är delaktiga att se sitt lärande och 

kunskapsskapande, utan barnens välbefinnande kan även synliggöras när de får vara med i 

dokumentationsarbetet. Min uppfattning är att egentligen handlar det inte om just begreppet 

pedagogisk dokumentation, utan mer om ett dokumentationsarbete med en allmänt reflekterande 

hållning. 

   Utifrån det socialkonstruktionistiska perspektiv studien haft tolkar jag förskollärarnas ord som 

att de ser barnen och pedagogerna som medkonstruktörer i sitt kunskapsskapande. De ger även 

uttryck för att projektarbetena utgår från barnens intressen och nyfikenhet. Däremot kan vissa 

mönster utifrån förskollärarnas utsagor tolkas som om pedagogernas reflektionstid sinsemellan är 

för få, vilket kan bli svårt för att kunna arbeta vidare med projektarbetet. Jag upplever att det kan 

bli nästan omöjligt att använda ett socialkonstruktionistiskt perspektiv i pedagogisk dokumentation. 

Då tänker jag i själva processen där barnens utforskande ska ”styra” lärandet. Förskolläraren 

behöver ”ligga ett steg före” i sitt planerande, utan att för den skull ha ett inriktat kunskapsmål, 

som i det konstruktivistiska perspektivet. Hur ska förskolläraren kunna skapa kunskap om något i 

förväg när hen inte vet vilken riktning barnen pekar åt? Dessutom behöver pedagogerna ständigt 

uppdatera sin kunskap för att kunna fortsätta arbetet med barnen. 

   Under genomförandet av studien har jag fått frågor besvarade, men det har också dykt upp andra 

frågor. En annan fråga om pedagogisk dokumentation är om alla förskolor får samma förutsättning 

för att kunna arbeta med detta verktyg? Hur går man tillväga om förskolan inte har digitala medel? 

Det måste finnas sätt att dokumentera med andra hjälpmedel om inte en Ipad finns? Jag har också 

blivit nyfiken på vilken medverkan och åsikter barnen har i den dokumentation som väljs att visas 

upp på väggen. Det gäller också den dokumentation som tas från till exempel en aktivitet som blir 

ett underlag att diskutera kring. Vilka diskussioner får man i ett samtal kring ett foto som barnen 

själva har tagit? Ett foto eller videofilm skapad av barnet, borde bli ett fokuserat intresse som syns 

direkt? Jag tänker på det kinesiska ordspråket: ”En bild säger mer än tusen ord”. Det skulle kunna 

bli en fråga för fortsatt forskning kring pedagogisk dokumentation. 

   Som avslutning till denna studie vill jag instämma i som F1 sa, att den pedagogiska 

dokumentationen är ett verktyg för allt. Kan man få in detta arbetssätt i verksamheten finns 

möjlighet för utveckling och lärande i de flesta situationer som dyker upp. 
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Bilaga 1 
 

 

Självständigt arbete, förskollärarprogrammet på Uppsala Universitet, Campus Gotland. 

 

Till förskolechefen och förskollärare! 
 

Jag heter Emelie Mellberg Klasson och är förskollärarstudent på Campus Gotland. Jag går sista 

terminen och har börjat skriva mitt självständiga arbete på 15 hp. Jag skriver om pedagogisk 

dokumentation. Syftet med min studie är att undersöka förskollärares arbete kring pedagogisk 

dokumentation och hur de arbetar med denna form. Därför skulle jag vilja komma och intervjua 

en förskollärare på er förskola som arbetar med detta.  

 

Skulle det finnas en möjlighet att detta kan ske under v 43? 

 

Studien är konfidentiell i den mån att jag inte medvetet kommer namnge personerna eller 

använda förskolans namn. Intervjuerna kommer analyseras och bli ett resultat i min studie. Under 

intervjun kommer förskolläraren få en förfrågan om att det är ok att använda ljudinspelning. 

Ljudinspelningarna är till för att veta att jag får med den information jag är ute efter. Inspelningen 

kan i den utsträckningen arkiveras till dess att studien är godkänd. Det är på grund av att 

resultatet och analysen kan ifrågasättas vid opponeringstillfället. 

 

Jag vore jättetacksam om ni tog er tid till att svara på lite frågor. Det hjälper mig i mitt 

examensarbete. Det vore bra om vi kan sitta ostört, då kan intervjun ha en tidsram på ca 1 timme. 

 

Vänliga hälsningar Emelie M Klasson  

Ni får gärna kontakta mig genom att ringa XX-XXX eller maila XX-XXXX 

Det går också att bra att kontakta min handlare Kerstin Lagrell på Uppsala Universitet, vid 

speciella frågor kring intervjuerna, självständigt arbete, eller andra övriga frågor. Mail: XXX-XXX 
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Bilaga 2 

 

Inför intervjun: 

 

 

Syftet med min studie är att undersöka förskollärares arbete kring pedagogisk dokumentation. Jag 

kommer intervjua förskollärare. Vid intervjun kommer respondenten (den intervjuade) bli 

tillfrågad om de accepterar att bli inspelade. 

Informationen från intervjuerna kommer analyseras och bli ett resultat i min studie. Inspelningar 

kan i den utsträckningen arkiveras (för min egen skull) till dess att studien är godkänd. Det är på 

grund av att resultatet och analysen kan ifrågasättas vid opponeringstillfället. 

Jag vill tydliggöra att detta är frivilligt! 
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Bilaga 3 
 
 

Intervjufrågor: 
 

1. Hur länge har du varit verksam som förskollärare?  

 

 

2. Vilken inriktning på barns ålder arbetar du med just nu? 

 

 

3. När började du arbeta aktivt med pedagogisk dokumentation? 

 

 

4. På vems initiativ började du/ni arbeta med PD? 

 

 

5. Vad tycker du är viktigt att ta upp när man pratar om varför man ska använda pedagogisk 

dokumentation?  

 

 

Följdfrågor: 

 

6. Hur ser du på att använda PD i kvalitetsarbetet?  

 

 

7. Upplever du något hinder eller någon svårighet att använda PD? 

 

 

8. Kan du i så fall berätta något konkret? 

 

 

9. Kan du berätta om någon pedagogisk dokumentation du har varit med om att genomföra? 

 

 

Följdfrågor: 

 

10. Berätta vad du/ni gjorde med observationen/dokumentationen efteråt? 

 

 

11. Kan du berätta varför du/ni gjorde så? 
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12. Om reflektion, vilka deltog och varför? 

13. Hur reflektionen gick till? 

 

 

14. Får barnen ta del av dokumentationen på något sätt?   

 

 

 

Följdfrågor:  

 

15. OM, berätta hur? 

16. Varför? 

 

 

 

 


