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1. Sammanfattning 

Denna studie syftade till en fördjupning kring pedagogisk dokumentation genom litteratur 

samt hur pedagoger verksamma i förskolan uppfattar arbetet med pedagogisk dokumentation 

och barns delaktighet i pedagogisk dokumentation.  

Studien involverar både pedagogisk dokumentation och Reggio Emilia eftersom pedagogisk 

dokumentation hör ihop med Reggio Emilia. Jag har gjort en kunskapsöversikt med 

information om pedagogisk dokumentation och Reggio Emilia. 

Jag har även gjort tre intervjuer med personer verksamma i förskolan. Min frågeställning 

besvaras genom dessa tre intervjuer, jag har gjort intervjuer med en pedagogista och två 

förskollärare. 

Resultatet av intervjuerna visade att barn involveras mer i pedagogisk dokumentation än vad 

man tror. När man har en förståelse för pedagogisk dokumentation så ser man dess fördelar 

och glädjen i att använda detta verktyg i förskolan. Men det gäller att börja i det lilla och inte 

tänka för stort, det viktigaste är att man börjar med den pedagogiska dokumentationen och att 

man försöker involvera barnen. 

Tanken med studien är att visa hur pedagogisk dokumentation kan användas som ett verktyg i 

förskolan. Hur barns inflytande i pedagogisk dokumentation kan utveckla både barn, vuxna 

och verksamheten. 

Nyckelord: Pedagogisk dokumentation, Reggio Emilia, utforskande arbetssättet, förskola, 

barns delaktighet 
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2. Inledning 

Den här uppsatsen handlar om pedagogisk dokumentation med fokus på barns delaktighet i 

dokumenterandet och reflekterandet. Mitt intresse och funderingar kring, om pedagogisk 

dokumentation oftast utförs utan barnens medverkan, är något som lett fram till denna studie. 

Min uppfattning är att diskussionerna kring pedagogisk dokumentation ofta handlar om att 

pedagogerna reflekterar kring insamlat material utan barns medverkan. Jag vill ta reda på om 

det är på detta sätt och hur barnen kan bli mer delaktiga i pedagogisk dokumentation och hur 

det kan användas som ett redskap i förskolan för att fånga barns intresse och lärande. En 

anledning till att jag tycker pedagogisk dokumentation är så viktigt är då användningen av den 

kan underlätta i strävan att uppnå läroplansmålen. Ett uppdrag från förskolans läroplan är att 

vi ska kontinuerligt och systematiskt dokumentera samt analysera varje barns utveckling och 

lärande (Lpfö98 rev 10, s. 15).  

Min erfarenhet är att när man pratar om pedagogisk dokumentation med pedagoger får man 

ofta höra att det är något tråkigt och jobbigt. Att pedagogerna inte har tillräckligt mycket 

information om pedagogisk dokumentation för att förstå syftet med den. Denna studie är 

därför till för att väcka intresse och få förståelse för pedagogisk dokumentation.  

Min frågeställning har växt fram efter att jag på vfu uppmärksammat att barnen inte är 

involverade i den pedagogiska dokumentationen utan att den endast skett i arbetslag och att 

jag ville ta reda på om det är så på andra förskolor. Uppsatsen bygger på en kunskapsöversikt 

om pedagogisk dokumentation och Reggio Emilia filosofin, vilken pedagogisk dokumentation 

härstammar ifrån, samt ett antal intervjuer gjorda med personer verksamma i förskolan. 

I kunskapsöversikten använder jag mig av flertal källor som inte är forskningsbaserade. 

Huvudparten av källorna består av litteratur för att få en djupare förståelse för Reggio Emilia 

filosofin samt pedagogisk dokumentation. Detta urval av källor har skett eftersom jag inte 

funnit någon tidigare forskning om just detta, däremot fann jag mycket litteratur med just 

denna information. Därför är merparten av de källor jag använt litteratur som beskriver just 

pedagogisk dokumentation och Reggio Emilia filosofin. Jag anser att det är viktigt att läsaren 

får denna bakgrund av Reggio Emilia samt pedagogisk dokumentation för fortsatt läsning i 

min studie. 

I nästa stycke presenterar jag uppsatsens syfte och frågeställningar. 
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3. Syfte och Frågeställning 

Uppsatsen har två delsyften. Det första är att fördjupa mig kring vad pedagogisk 

dokumentation innebär via en kunskapsöversikt och det andra är att genom intervjuer 

undersöka hur verksamma personer (pedagoger och pedagogiska ledare) i förskolan ser på 

pedagogisk dokumentation samt hur de tänker att barn kan göras delaktiga i detta arbete.  

Till det andra delsyftet har jag formulerat dessa frågeställningar. 

 Hur tänker personer verksamma i förskolan om, samt hur arbetar de med, pedagogisk 

dokumentation?  

 Hur tänker personer verksamma i förskolan specifikt kring hur barn kan göras 

delaktiga i arbetet med pedagogisk dokumentation och hur delaktiga tänker de att 

barnen faktiskt är? 

Jag kommer i nästa stycke att presentera en kort bakgrund till pedagogisk dokumentation i 

förskolan och därefter följer min kunskapsöversikt.  
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4. Bakgrund 

Det finns många olika typer av dokumentation men Lenz Taguchi skriver att många väljer att 

arbeta med just pedagogisk dokumentation. Enligt en undersökning skolverket har gjort så har 

mer än hälften av Sveriges förskolor angett att de använder pedagogisk dokumentation (2013, 

s.6). Samtidigt som dokumentation har blivit allt vanligare så har även metoderna för att 

genomföra dokumentationerna blivit fler. Många förskolor har fått nytt material för att kunna 

dokumentera. Det handlar om digitalkameror, lärplattor, videoutrustning, datorer och andra 

redskap för att kunna utföra dokumentationer. Detta har lett till att det ställs mer krav på 

förskolans praktiska verksamhet. För att genomföra en dokumentation med dessa hjälpmedel 

krävs det att pedagogerna har kunskap om hur det används (Svenning, 2013 s. 31). 

I läroplan för förskolan98 rev 2010 nämns dokumentation på flera ställen. Arbetslaget ska 

dokumentera, följa upp och analysera varje barns utveckling och lärande kontinuerligt.  Lpfö 

98 rev 2010 säger även att arbetslaget ska ”använda olika former av dokumentation och 

utvärdering som ger kunskaper om förutsättningarna för barns utveckling och lärande i 

verksamheten samt gör det möjligt att följa barns förändrade kunnande inom olika 

målområden”. Man ska även dokumentera, följa upp och analysera, följa barnens utveckling 

och få syn på när barnen uppfattar verksamheten som intressant och rolig. Arbetslaget ska 

också få syn på lärprocessen och ge barnen de förutsättningar som behövs genom att belysa 

förändringar som sker (Lpfö 98 rev 2010, s. 15). 

Skolverket har även gjort ett stödmaterial för pedagogisk dokumentation i förskolan som heter 

Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan – pedagogisk dokumentation, detta 

material kom ut 2012 och finns på skolverkets hemsida. Syftet med detta stödmaterial är att 

ge stöd till pedagoger, förskolechefer och övrig personal i förskolan. Skolverket vill med detta 

stödmaterial underlätta för pedagoger i arbetet kring förskolans läroplan (Skolverket, 2012, s. 

3). Skolverket ger exempel på metoder att använda sig av i pedagogisk dokumentation. De ger 

tipset att använda sig av spaltdokumentation där pedagoger fyller i vad barnen säger och gör, 

de ger även tipset att bjuda in barnen i själva dokumentationen. Låta barnen fota, filma och 

använda ljudinspelning (Skolverket, 2012, s. 45-46). Skolverket skriver att bland det 

viktigaste i pedagogisk dokumentation är att göra barn delaktiga. När dokumentationen visas 

för barnen är det viktigt att det är barnens frågor som är i fokus. För pedagogen är det viktigt 

att ta tillvara på allt som barnen säger och förhålla sig öppen till barnens tankar och 

funderingar (Skolverket, 2012, s. 54). 
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5. Kunskapsöversikt 

5.1 Hur pedagogisk dokumentation kom till  

Begreppet pedagogisk dokumentation härstammar från Reggio Emilia filosofin och myntades 

redan år 1986/1987 av Gunilla Dahlberg efter att hon besökt förskolorna i Reggio Emilia en 

stad i Italien. I Reggio Emilia kallas det endast för dokumentation (Alnervik, s 48). Gunilla 

Dahlberg myntade begreppet som en metod att främja och synliggöra barns och vuxnas 

lärande. Gunilla Dahlberg ledde ett projekt vid namnet ”Pedagogik i en föränderlig omvärld”.  

Pedagoger från Sverige mötte pedagoger från Reggio Emilia. Det var under detta projekt som 

pedagogisk dokumentation började etableras i Sverige. De ville synliggöra den pedagogiska 

resursen som dokumentationen kan ge. Pedagogisk dokumentation nämns i barnomsorg och 

skolakommittens utlåtande 1997. Här framgår pedagogisk dokumentation som ett redskap för 

att kontinuerligt utveckla och utvärdera förskolans verksamhet (Lindgren Eneflo, 2014,  s. 

12). 

 

5.2 Reggio Emilia 

5.2.1 Introduktion till Reggio Emilia filosofin. 

 

Reggio Emilia filosofin nådde Sverige år 1981 för första gången då det visades för 

internationell publik i form av två utställningar på Moderna museet i Stockholm. Det var här 

som det Svenska sammarbetet med Reggio Emilia startade (Lindgren, 2015, s. 29). Flera 

förskolor använder sig numera av Reggio Emilia filosofin mer eller mindre. Men vad är 

egentligen Reggio Emilia? Efter andra värdskrigets slut byggde kvinnorna i staden Reggio 

Emilia i Italien en förskola för barn i åldern 0-6 år. Psykologen Loris Malaguzzi fick ansvar 

att leda det pedagogiska arbetet. Denna pedagogik vilade på att se barnet som kompetent och 

förmöget (Lenz Taguchi, Hillevi, 2000, s 110). I förskoleverksamheten på Reggio Emilias 

kommunala förskolor används dagligen dokumentation som verktyg i det pedagogiska arbetet 

(Lindgren Eneflo, 2014, s.20). Den Svenska läroplanen stödjer Reggio Emilia filosofin då den 

lyfter fram betydelsen att arbeta med barns olika språk och kulturella uttrycksformer och att 

pedagoger reflekterar i arbetet genom pedagogisk dokumentation (Jonstoij & Tolgraven, 

2001, s.23). 

 

5.2.2 Reggio Emilia ingen metod 

Reggio Emilia har ingen speciell metod eller modell att använda. Utan Reggio Emilia 

filosofin är mer ett sätt att tänka och ett sätt att se på barn och kunskap. Det är därför viktigt 

att poängtera att Reggio Emilia är en filosofi och ingen metod och att det alltid är barnet som 

står i centrum (Jonstoij & Tolgraven, 2001, s. 24). 
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5.2.3 Barnsyn enligt Reggio Emilia 

Reggio Emilias syn på människan är att alla har rätt att uttrycka sina åsikter samt att dialogen 

är mycket viktig. Barns olika sätt att kommunicera ska vara grunden i verksamheten.  

I Reggio Emilia ser man barnet som rikt, kompetent, förmöget och att barnet är 

medkonstruktör av kultur och kunskap (Lenz-Taguchi, 2013, s 110 & 113). Den syn man har 

på barn är viktig i bemötandet med barnet, man bemöter ett barn som man ser som rikt och 

kompetent på ett annat sätt än ett barn som man ser som sårbart och i behov av stöd. Reggio 

Emilia vill att man ska se barnet som kompetent och bemöta de därefter, tro på barnets 

förmåga. Därför är vår personliga barnsyn så viktig i vårt bemötande med barnen. Desto mer 

vi dokumenterar barn desto mer ser vi hur barnet är och vad de klarar av. Nya bilder leder till 

nya reflektioner som kanske leder till ett nytt sätt att se på barnet och dess kompetens 

(Jonstoij & Tolgraven, 2001, s.24). I Reggio Emilia ser man alltså barnet som kunnande och 

inte som litet och hjälplöst (Wallin, 1996, s. 88-89). 

 

5.2.4 Kunskapssyn enligt Reggio Emilia 

Kunskapsprocessen ses som social mellan barn samt barn och vuxna på förskolan. Barn ses 

alltså som medkonstruerande och kunskapen ses mer som ett trassligt garnnystan än linjärt 

(Lenz Taguchi, 2013, s 108). Man kommunicerar med andra för att utvecklas. Kunskap 

skapas i möten mellan människor (Wallin, 1996, s. 16-17). Man tänker att barnet redan från 

födseln är stark i sin önskan att växa, utforska och lära sig. Barnen är på ständig jakt efter svar 

på deras tankar och funderingar. Barnen känner tillit till sin egen förmåga och stolthet när de 

kan själva det är viktigt att ta tillvara på denna känsla hos barnet och låta dem lyckas själva. 

De samspelar med andra barn och finner kunskap i samspel (Jonstoij & Tolgraven, 2001, s. 

25). 

 

5.2.5 Arbetssätt i Reggio Emilia 

Pedagogisk dokumentation och Reggio Emilia hör ihop med det utforskande arbettsättet. Där 

pedagogen förhåller sig öppen till barns lärande och är medupptäckare tillsammans med 

barnen. De skapar kunskap tillsammans med barnen (Essén et al, 2015, s. 7). 

I det utforskande arbetssättet utforskar barnen tillsammans med varandra sina egna teorier, 

hypoteser och tankar (Elfström, 2013, s. 117). I Reggio Emilia arbetar man i olika projekt 

med barnen. Ett projektarbete brukar börja med ett intresse eller fråga att undersöka, sedan 

arbetar barnen i små grupper och försöker undersöka problemet. Barnen uppmuntras att ställa 

egna hypoteser och pedagogerna är närvarande samt dokumenterar, analyserar, summerar och 

utmanar. Det krävs att pedagogen skaffar sig grundläggande kunskaper i ämnen som kan dyka 

upp i projektarbetet för att de ska kunna ställa rätt frågor till barnen i deras projekt (Jonstoij & 

Tolgraven, 2001, s. 18-23). I Reggio Emilia är utgångspunkten barnens intresse när beslut om 

ett ämne för ett projektarbete ska fattas. Pedagogerna planerar, dokumenterar och driver sedan 

detta projekt tillsammans med barnen (Lenz-Taguchi, 2013, s. 111). 
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Vea Vecchi som är en ateljerista från Reggio Emilia anser att ett bra pedagogiskt 

förhållningssätt är att uppmärksamma själva processen. Barnen känner av pedagogernas 

engagemang och intresse för deras arbete. Men detta är en balansgång att hitta rätt, att finnas 

där och stötta barnet men samtidigt veta hur mycket stöttning just detta barn behöver. Barnen 

ska utmanas lagom mycket, om de får för lite utmaning tröttnar de men får de för mycket 

utmaning kan det bli för svårt. Därför gäller det som pedagog att kunna läsa av situationen 

och hitta den perfekta balansgången i medupptäckandet (Wallin, 1996 s. 75). Man uppmuntrar 

barnens självständighet. Pedagogerna uppmuntrar barnen att fråga varandra om hjälp innan de 

själva hjälper barnen. På så sätt vänjer man barnen vid att klara sig på egen hand och de blir 

självständiga genom att hjälpa varandra (Wallin, 1996, s.46). En av de viktigaste uppgifterna 

för pedagogerna i Reggio Emilia är att ge barnen förtroende, uppskattning och bekräftelse. 

Barnen får utrymme att tänka själva, handla aktivt och prova sig fram innan de får 

vetenskapliga synsätt och förhållningssätt presenterade. (Lenz Taguchi, 2013, s 108). 

I Reggio Emilia brukar man använda uttrycket de hundra språken och menar att alla barn och 

människor har många olika uttryckssätt för att förstå och tolka världen. Det är viktigt att 

barnen får testa så många av deras uttryckssätt som är möjligt för att kunna känna tilltro till 

sig själv. En pedagogisk verksamhet ska stimulera barns alla språk, det öppnar upp till 

barnens tänkande och gör så pedagoger kan ta del av barnens teorier (Jonstoij & Tolgraven, 

2001, s 25-26). Det anses vara av större vikt att barnen får pröva sig fram och komma på olika 

idéer och lösningar på problem, mer än att benämna att någons idé är fel och någon annans 

idé är rätt (Lenz Taguchi, 2013, s 108).  

 

5.2.6 Miljön som den tredje pedagogen 

Den pedagogiska miljön anses så viktig inom Reggio Emilia att de brukar kalla den för den 

tredje pedagogen. Wallin tar upp att man vill i Reggio Emilia att miljön ska stimulera och 

inspirera barnen. Miljön ska uppmuntra till kunskap och utmana barnen i deras tankar och 

fantasi. Leksaker och material ska finnas på barnens nivå och bjuda in till fantasi och 

utforskande. Dokumentationen i Reggio Emilia sitter i barnens höjd så de kan se. Med 

dokumentation i barnens höjd kan de från första början reflektera över vad de själva gjort 

(1996, s. 22-26). 
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5.3 Pedagogisk dokumentation 

5.3.1 Vad innebär pedagogisk dokumentation och vad är dess syfte? 

Pedagogisk dokumentation är ett verktyg och ett förhållningssätt för att få fördjupning i barns 

lärande och utforskande samt följa upp, utvärdera och utveckla barns lärande. (Lenz-Taguchi, 

2013, s 16). Dokumentation är att till exempel att filma, fota, använda barnens egna alster, 

observera barnen när de utforskar och leker. Pedagogisk dokumentation blir det först när de 

vuxna, gärna tillsammans med barnen reflekterar, diskuterar och tänker kring 

dokumentationen. Den pedagogiska dokumentationen påverkar det fortsatta arbetet kring 

händelsen, föreställda konsekvenser för det fortsatta arbetet kommer fram (Lenz-Taguchi, 

2013, s.13). Skolverket skriver att pedagogerna ska i första hand reflektera kring 

dokumentationen ihop med barnen och i andra hand reflektera kring dokumentationen i 

arbetslaget för att de ska få en djupare förståelse av vad barnen gör (2012, s. 17). Tanken är 

att dokumentera det som sker just nu för att reflektera, analysera och tolka för att sedan 

utveckla arbetet vidare. Syftet är inte att finna sanningen utan att förstå och utveckla 

aktiviteten i fortsatt arbete (Svenning, 2015, s.28). I pedagogisk dokumentation följer man 

inte varje enskilt barn för att se utveckling gentemot fastställda kriterier utan man vill ta vara 

på barnens tankar och idéer (Elfström, 2013, s. 117). 

Enligt Essén et al består pedagogisk dokumentation av följande delar: observation, 

dokumentation och reflektion (2015, s. 19). Man kan ha olika utgångspunkter när man 

observerar, som till exempel vad det är som väcker barnens intresse just nu, eller vart i 

rummet befinner sig pedagogerna. Observationerna används sedan framåtsyftande för att 

driva observationen vidare och bearbeta och göra val utifrån det man fått syn på (Essén et al, 

2015 s 19-20). I dokumentationen görs val av observationer och andra konkreta material så 

som, bilder, filmer, anteckningar, teckningar. Sedan görs det en fördjupning i vad som sker på 

fotot, i filmen på observationen eller annat insamlat material. Detta fokus kan även hjälpa till i 

fortsatt dokumentation (Essén et al, 2015 s 19-20). Reflektion är när man diskuterar och 

analyserar dokumentationen. Man utforskar vad som händer och varför, ställer frågor och 

diskuterar hur man ska gå vidare i fortsatt arbete. Denna reflektion kan ske med barn, kollegor 

emellan eller med vårdnadshavare (Essén et al, 2015 s 19 – 20).  

Det är viktigt att dokumentationen finns tillgängliga för barnen efter reflektionen, att det sätts 

upp på väggar och syns i verksamheten. Både vuxna och barnen ska kunna gå tillbaka och 

minnas vad de gjort och vad de reflekterat kring. Det blir som en förbindelse mellan barnen 

och de frågor och områden de undersöker. De involverar även föräldrar som kan se vad som 

sker i verksamheten. Föräldrar ska kunna involveras i vad som sker i verksamheten och det är 

viktigt att förskolan har en god relation till samtliga vårdnadshavare. Den pedagogiska 

dokumentationen kan skapa relationer mellan dokumentationen och barnen, samt mellan barn 

och vuxna (Skolverket, 2012, s 17). Både Essén et al och Åberg, Lenz Taguchi tar upp att 

involvera föräldrar. Åberg & Lenz Taguchi skriver att med hjälp av dokumentation och 

pedagogisk dokumentation kan man involvera föräldrarna mer. De har märkt att när de satte 

upp bilder och kommentarer på väggarna som föräldrarna kunde se så har de blivit mer 

involverade i verksamheten. Från att endast varit intresserade av vad de ätit för mat om de 
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varit ute och andra allmänna frågor så blev de nu mer intresserade av verksamheten och kunde 

på ett nytt sätt sätta sig in i vad som sker på förskolan. Dokumentationen väckte nyfikenhet 

hos föräldrarna och de kunde ställa helt nya frågor till pedagogerna (2007, s. 22-23). Essén et 

al anser att om man bjuder in föräldrarna kring dokumentationen, ställer frågor samt låter 

föräldrarna ge sina perspektiv. Då blir föräldrar delaktiga i verksamheten. Föräldrar kan få 

större förståelse och det blir lättare att bjuda in dem till diskussion kring hur och varför något 

sker i barngruppen (2015, s. 24). 

 

5.3.2 Hur kan barnen involveras? 

Syftet med att involvera barnen i pedagogisk dokumentation är för att det ska bli involverade 

och delaktiga i lärprocessen samt i utformandet av verksamheten. I detta stycke presenteras 

exempel på hur man kan involvera barnen. 

Elfström skriver om ett exempel där pedagogerna visar bilder och ställer frågor till barnen. De 

ställer frågor om bilden för att få fram barns tankar om bilden. Pedagogerna ställer även 

följdfrågor medan barnen pratar för att få ut ännu mer av deras tankar (2013, s. 175). 

Pedagogernas plockar även fram liknande bilder för att se om barnen gör någon koppling och 

lyssnar noga på vad de säger om de båda bilderna tillsammans. På så sätt får barnen större 

förståelse av ämnet när de ser flera bilder. Pedagogerna låter barnen göra egna kopplingar och 

reflektera över sammanhanget (Elfström, 2013, s. 179-180). Essén et al skriver om ett 

exempel där det sitter dokumentationer på väggen och bredvid finns tomma papper och 

pennor på väggen så både barn och vuxna kan reflektera över dokumentationen när de passar 

och sedan skriva ner det på lappen. Det blir en tillgänglighet för alla och det kan göras när 

som helst hur som helst (2015, s.80). 

Lärplattan är ett verktyg som gör barnen delaktiga i pedagogisk dokumentation. Det blir 

enkelt för barnen att själva fota och filma samt titta på bilderna direkt. De kan genom att titta 

på bilderna på lärplattan själva bestämma vilka bilder som ska skrivas ut och hamna på 

väggen eller liknande. Lärplattan har en mångsidighet som gör den till ett bra 

dokumentationsverktyg. Barnen kan med lärplattan bli mer delaktiga i både dokumentationen 

och i sin utveckling. Det är bra att dokumentera, följa upp och analysera barns lärande och 

utveckling på ett varierande sätt. Att använda lärplattan som dokumentationsverktyg gör så att 

det blir strukturerat och enkelt. Man kan enkelt skapa mappar med olika tema direkt när man 

dokumenterar och få ordning och struktur. Man får på så sätt lätt och smidigt fram foton och 

filmer och kan analysera vad man fångat. Med lärplattans stora skärm kan man enkelt visa 

barnen och föräldrarna filmer och bilder. Man kan titta på bilder och filmer tillsammans med 

barnen direkt efter situationen.  Då kan man få fram barnens reflektioner medan lärandet 

fortfarande är färskt. Med tillgänglig teknik kan situationen snabbt fångas på bild och man 

missar inget (Gyllensvärd, 2015, s. 32). 

Gyllensvärd ger tips på en presentationsapp vid namn Keynote. Med denna app kan man 

samla bilder och filmer och göra anteckningar direkt i lärplattan. Gyllensvärd gjorde en 

presentation i appen till varje barn. Den fungerade som digitala portfolios där barnens 
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utveckling fanns med i foton och filmer. De gjorde även en mall i form av färgkodade 

rubriker som hade utgångspunkt från läroplanen, så varje mål från läroplanen hade en egen 

färg och fanns med som rubriker i barnens digitala portfolios. De använde dessa portfolios i 

utvecklingssamtal och föräldrar kan både se bilder, läsa om barnens kommentarer men även 

se filmer och barnet in action (2015, s. 32-33). Denna app kan man använda på många olika 

sätt och även ha framme när man reflekterar med barnen kring dokumentationen. Då skriver 

man in barnens tankar och funderingar direkt i lärplattan och har allt samlat på samma ställe, 

sen kan man välja vilket man vill skriva ut.  

Att arbeta med pedagogisk dokumentation på lärplattan sparar tid och energi, processen blir 

inte lika lång och på så sätt hinner man mer. Allt är samlat på ett och samma ställe, barnen 

kan zooma in på bilden och visa nya saker. De är mer delaktiga och får känna tillit till sin 

egen förmåga när de själva kan fota visa och prata om bilden. Gyllensvärd rekommenderar 

även appen Book Creator där man tillsammans med barnen kan skapa e-böcker av 

dokumentationen. Han anser att uppdraget att systematiskt dokumentera och följa upp har 

blivit mycket lättare sen de började använda lärplattan i dokumentationsarbetet. Med 

lärplattan kan man inte bara fota och filma tillsammans med barnen utan även spela in ljud. 

Man kan därför spela in hela samtalet man har med barnet när man reflekterar kring 

dokumentationen. Barnets röst och reflektioner blir i fokus och pedagogen kan lyssna och 

fokusera på barnet mer än om man skulle behöva anteckna samtidigt (2015, s. 34). 

Ett annat redskap är digitalkameran, både barn och vuxna kan enkelt använda digitalkamera, 

låt barnen fota själva. En bild kan lyfta fram och synliggöra det som pågår och samtidigt 

öppna upp för kommentarer. Genom att låta barnen själva dokumentera gör att bilderna fångar 

barnets fokus och nyfikenhet. Bilden kan berätta vad som pågår just nu och ett fotografi kan 

öppna upp för nya sätt att gå vidare. Man kan se barnens nyfikenhet och tankar på ett nytt sätt 

(Skolverket, 2012, s. 49). Ljudupptagning är en annan metod att använda. Att spela in samtal 

och ljud med hjälp av mobiltelefon eller dator. Det är spännande och man kan lätt fånga upp 

samtal, ramsor och andra ljud. Barnen kan spela in ljud själva. När de sedan lyssnar på ljudet 

de spelat in så kan det väcka minnen och sinnena skärps.  Det blir på så sätt lättare för barnen 

att minnas situationen. Även ljud kan utveckla projekt och föra idéer vidare (Skolverket, 

2012, s.51). Ytterligare ett redskap att använda är filmkameran, med en filmkamera kan man 

enkelt kommunicera. Bjud in barnen till att vara delaktiga i filmandet. Om barnen filmar kan 

man få syn på barnens perspektiv.  Man kan sedan enkelt reflektera kring filmen genom en 

dator, tv eller projektor. Projektor är ett bra sätt att reflektera kring dokumentationen, då får 

barnen leva sig in i dokumentationen på ett nytt sätt. Detta har visat sig vara extra effektivt för 

små barn som inte reflekterar muntligt på samma sätt som större barn. Även denna situation 

då barnen reflekterar kring filmen kan filmas för att väcka nya frågor och utforskandet kan då 

ta nya vägar (Skolverket, 2012, s. 51). 

 

5.3.3 Etiska ställningstaganden när man arbetar med pedagogisk dokumentation 

Svenning funderar kring om all slags dokumentation är bra för alla barn, och hur ska vi veta 

om denna typ av dokumentation är bra för just detta barn. Det kan vara svårt att verkligen se 
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barnet ur barnets perspektiv och se vad detta barn är i behov av (Svenning, 2011, s.8). Genom 

dokumentationen kan det formas bilder av barnen i gruppen och därför är de viktigt att 

fundera på hur barnen framställs i dokumentationen. Det vill säga att det finns en risk att 

pedagoger genom dokumenterandet är med och skapar/konstruerar olika bilder av barnen som 

gör att de uppfattas vara på specifika sätt.   Barnen kanske inte vill bli observerad och 

dokumenterad, Svenning anser att det är viktigt att låta barnen ha talan om de vill vara med i 

dokumentationen eller inte (Åsen, 2015, s. 87). Det är viktigt att barnen är delaktiga i 

dokumentationsarbetet och vet varför hur och när dokumentationen görs. Objektifiering av 

barnet kan undvikas genom att de själva får fotografera, beskriva och vara delaktiga i 

reflektioner och val av material som ska presenteras på väggar och i mappar (Alnervik, 2013, 

s. 182-183). 

I samband med dokumentation införs en del digitala hjälpmedel. Detta kan medföra flera nya 

etiska regler som till exempel fota barnen, e-post hantering och mobiltelefoner. Hamnar en 

bild hos en förälder kan den snabbt spridas vidare om föräldern inte tänker sig för. Det krävs 

därför eftertanke så ingen bild hamnar fel (Svenning 2013, s 31). Det är viktigt att tänka på 

personskydd, att både föräldrar och barn accepterar att barnet blir dokumenterat. Lindgren och 

Sparrman anser att barnen borde erbjudas anonymitetsskydd och ha samma etiska regler som 

de barn som är med i forskningsprojekt har. De vill införa mer etiska regler kring 

dokumentation och anser att användning av material ska vara fastställt på förhand. De 

funderar på deltagande och om alla barn vill vara delaktiga i projektet (2003, s. 59). Det kan 

därför vara viktigt att fråga barnen innan man till exempel fotar eller filmar. Men om man vill 

fånga en situation och frågar barnen först om det går bra att fota kan hela situationen förstöras 

och barnen tappa fokus och tillfället försvinner. 

Essén et al skriver att alla, från de yngsta barnen till kollegorna måste få ha makt att 

bestämma när de vill bli dokumenterade och när de inte vill. Är man hela tiden medveten om 

detta kommer man märka om någon drar sig undan eller visar tecken på att inte vilja vara med 

i dokumentationen. Det är den som dokumenterar som bär ansvaret om vad som 

dokumenteras samt när och hur dokumentationen sker. Det är även den som dokumenterar 

som bär ansvaret hur dokumentationen sedan används. De skriver ett exempel att man kan ha 

ett rum som är dokumentationsfritt. Ett rum där inga fotografier tas eller inga filmer görs. 

Man måste respektera alla årsikter, stora som små. Det är viktigt att de vuxna lyssnar på 

barnen och tar deras tankar och årsikter på allvar (Essén et al, 2015, s. 16- 17). 

 

6. Tidigare forskning 

Ingela Elfström (2013) har i studien uppföljning och utvärdering för förändring- pedagogisk 

dokumentation som grund för kontinuerlig verksamhetsutveckling och systematiskt 

kvalitetsarbete i förskolan undersökt dokumentation i förskolan, med stort fokus på hur 

pedagogisk dokumentation kan användas som utvärderingsverktyg. I Elfströms studie 

undersöks hur pedagoger och barn tillsammans använder den pedagogiska dokumentationen, 

samt hur den konkreta, faktiska pedagogiska dokumentationen används vid 
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planeringssamtalen i arbetslaget (2013, s. 137). Hon har undersökt vad som kommer fram i 

dokumentationen och hur detta används i fortsatta pedagogiska arbetet. Fokus har legat på hur 

dokumentationen används för att utveckla organisation, innehåll och arbetssätt (2013, s. 136). 

I Elfströms studie kan man bland annat se i resultatet att pedagogisk dokumentation gör det 

möjligt att ta tillvara på barns intresse. Man får syn på deras utforskande samt deras frågor 

och erfarenheter blir synliga. När man planerar verksamheten underlättar arbetet med 

pedagogisk dokumentation tankarna kring hur man ska gå vidare, förskolläraren får hela tiden 

nya insikter om strategier barn har för utveckling och lärande. Pedagogerna får syn på sitt eget 

arbete och pedagogisk dokumentation blir som en bas för att förstå verksamheten i förskolan 

på ett nytt sätt (2013, s.231). 

Karin Alnervik (2013) har i studien ”Men så kan man ju också tänka!” Pedagogisk 

dokumentation som förändringsverktyg i förskolan också undersökt dokumentation i 

förskolan. Hennes fokus har varit hur pedagogisk dokumentation kan bidra till att förändra 

förskoleverksamheten. Alnervik har gjort en studie där hon samtalat med pedagoger från fyra 

olika förskolor, alla fyra förskolorna har pedagogisk dokumentation som ett centralt verktyg 

(2013, s. 3). Alneviks syfte med studien var att ta reda på vad det innebär för förskolans 

pedagogiska verksamhet att arbeta med pedagogisk dokumentation under en lång tid. Hur 

pedagogisk dokumentation bidragit till att förändra förskoleverksamheten (2013, s. 170 & 

175). Hon har i sin studie kommit fram till att pedagogisk dokumentation är ett verktyg som 

kan bidra med att förändra det pedagogiska arbetet i förskolan. Arbetet kring ett 

kunskapsområde förändrades i samband med att förskollärarana började använda pedagogisk 

dokumentation.  Innan verksamheten började använda pedagogisk dokumentation var 

verksamheten väldigt förplanerad medan den nu är tolkande och experimenterande. Studien 

visar att allt behöver provas i praktiken och man behöver testa sig fram (Alnevik, 2013, s. 

174). 

 

6.1 Teoretiska utgångspunkter 

I denna studie har jag valt att inte använda en specifik teoribildning i relation till mina 

analyser/resultat. Det jag vill med denna uppsats är att ta reda på om och hur barn kan bli mer 

delaktiga i pedagogisk dokumentation och hur pedagogisk dokumentation kan användas som 

ett redskap i förskolan för att fånga barns intresse och lärande. Uppsatsen kan sägas utgå från 

Reggio Emilias ställningstaganden om exempelvis barn och hur lärande går till (se 

kunskapsöversikten), pedagogisk litteratur samt tidigare forskning. Istället för ett teoretiskt 

perspektiv analyserar/diskuterar jag mina resultat utifrån detta. 
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7. Metod 

Bland de vanligaste metoderna för att samla in kunskap och material om ett ämne är att fråga 

eller samtala med människor. Det finns många olika frågemetoder för att genomföra detta 

samtal på (Esaiasson et al, 2012, s. 227). Jag har valt metoden samtalsintervju i min 

undersökning. Jag ser intervju som en stor fördel i min studie, metoden har stor flexibilitet. 

Man kan följa upp personens idéer och svar på ett annat sätt, samt fånga känslor, vilket man 

inte kan på samma sätt i till exempel en enkätundersökning. Man får en större inblick när man 

ser ansiktsuttryck, gester, tonfall mm. Detta kan leda till information som skriftlig 

undersökning inte avslöjar. Man kan gå in djupare på svaren och få ut mer av personens 

tankar. Dock tar det längre tid med intervjuer (Bell, 2006, s. 158). Det är därför jag har 

begränsat mig till att endast genomföra tre intervjuer.  

 

7.1 Tillvägagångssätt 

Min studie är en respondentundersökning. Esaiasson et al, beskriver en 

respondentundersökning som en undersökning där intervjupersonernas egna tankar och 

värderingar står i centrum. Vad varje person i intervjun har för personliga åsikter och tankar 

kring området blir det centrala. I en respondentundersökning ställs i stort sett samma frågor 

till samtliga personer som blir intervjuade, därför förberedde jag öppna intervjufrågor innan 

intervjuerna. Det jag vill få reda på med undersökningen är hur personerna som blir 

intervjuade ser på pedagogisk dokumentation samt hur de anser att man kan involvera barnen. 

I respondentundersökning finns två huvudmetoder att använda, 

samtalsintervjuundersökningar samt frågeundersökningar. Jag har valt att använda metoden 

samtalsintervju där intervjun sker i samtal med vissa förutbestämda frågor som ska besvaras 

fritt och i samtal mellan personerna. Med samtalsintervju kommer intervjun att ta olika vägar 

beroende på hur intervjun utformar sig. Frågorna kan byta ordningsföljd, de kan uppstå 

följdfrågor samt formulering och innehåll kan ändras beroende på samtalets utformning 

(2012, s. 228).  

Jag använder mig av denna metod så jag får svar på de jag vill veta även om intervjun skulle 

ta en helt ny vändning. Eftersom jag har ett tydligt syfte med intervjun tycker jag att denna 

metod passar bäst. Jag ville inte ha några förutbestämda svar som finns i en 

frågeundersökning utan jag ville få fram så mycket som möjligt av pedagogernas tankar och 

erfarenheter genom ett avspänt samtal med förutbestämda frågor så intervjun hade en grund 

att stå på. Jag spelade in intervjuerna så jag kunde fokusera på frågorna, svaren och 

följdfrågor under intervjutillfället. Sedan transkriberade jag samtliga intervjuer och tog bort 

information som inte var aktuell för denna studie. För att få fram bakgrund och tidigare 

forskning om pedagogisk dokumentation och Reggio Emilia har jag sökt artiklar i databaser 

samt lånat litteratur på bibliotek. 
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7.2 Undersökningens uppläggning 

Efter att jag läst på om ämnet var första steget att få tag på pedagoger som kan ställa upp på 

intervju, jag fick kontakt med en pedagogista som ställde upp på intervju. Jag har även 

intervjuat två förskollärare för att få en inblick i hur de tycker man kan involvera barnen i 

arbetet kring pedagogisk dokumentation. Intervjuerna skedde på pedagogernas arbetsplatser 

och jag fick då även se konkreta exempel i form av foto och texter på väggar. 

 

7.3 Urval 

Jag har valt att intervjua en pedagogista eftersom jag vet att hon är insatt i ämnet och jag ville 

ta reda på hur hon tycker och tänker om pedagogisk dokumentation. Eftersom pedagogistan 

arbetat länge med pedagogisk dokumentation så var min förväntning att en intervju med 

henne skulle tillföra flera tips på hur man kan involvera barnen i pedagogisk dokumentation.  

Jag valde även att intervjua två förskollärare. Den ena arbetar i mellan-Sverige på en förskola 

utan någon specifik inriktning och den andra i södra Sverige på en Reggio Emilia förskola. 

Jag valde dessa två eftersom jag vet sedan tidigare att de båda arbetar med pedagogisk 

dokumentation. Förskolläraren som arbetar på Reggio Emilia förskolan har dessutom varit på 

studiebesök i Reggio Emilia i Italien, vilket jag fann intressant för denna studie. Jag ville ta 

reda på hur de båda förskollärarna arbetar med pedagogisk dokumentation och hur de ser på 

och tänker kring det. När jag valde dessa två förskollärare som aktivt använde pedagogisk 

dokumentation så förväntade jag mig konkreta exempel. 

 

7.4 Avgränsningar 

Jag har intervjuat en pedagogista och två förskollärare. På så sätt har jag fått veta hur dessa 

personer ser på pedagogisk dokumentation, Reggio Emilia och hur man kan involvera barnen 

i pedagogisk dokumentation. Det blir en avgränsning på det sättet att jag inte kan se hur 

Sveriges förskolor involverar barnen i pedagogisk dokumentation utan det blir fokus på en 

pedagogistas och två förskollärares personliga tankar och erfarenheter. En viss avgränsning av 

det empiriska materialet har varit nödvändig att göra. Jag har valt att endast presentera det jag 

funnit viktigast för att svara på mitt syfte och frågeställningar. 

 

7.5 Reliabilitet och validitet 

Med validitet menas att man mäter det som man utsäger sig för att mäta. Reliabilitet är 

noggrannheten i mätningen (Bell, 2006, s. 117-118). Reliabilitet betyder tillförlitlighet och 

med det menas hur tillförlitlig och giltig informationen i forskningen är. I min undersökning 

har jag varit ute efter pedagogernas egna åsikter. Då finns det olika faktorer som kan påverka 

svaret. Intervjupersonen kan påverkas av andra som har verkan på deras egna tankar och 

svaret blir annorlunda (Bell, 2006, s.117). När jag intervjuat personerna så vet jag inte om det 
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är något som påverkar eller om svaren baseras helt på deras egna tankar och funderingar. Jag 

utgår från att det är personers egna tankar och min reliabilitet är någorlunda hög eftersom jag 

varit mycket noggrann i transkriberandet av intervjumaterialet. 

Med validitet menar man giltighet, alltså ett mått på om en viss fråga beskriver det man vill 

att den ska beskriva. Att man utifrån data gör trovärdiga slutsatser och att resultatet ska ge 

starkt stöd i de tolkningar som görs. Reliabilitet och validitet hör ihop eftersom om en fråga 

inte har reliabel så saknar den också validitet (Bell s. 118). Validiteten i min studie är god då 

intervjufrågorna besvarade min frågeställning och mitt syfte på ett bra sätt. Jag tycker att mina 

svar på intervjuerna har mätt vad det avser att mäta och frågorna har besvarats på så sätt att 

jag fått veta det jag behövt för denna undersökning. Man ska berätta vad det är man vill ta 

reda på med studien samt vad man har för frågor till intervjupersonerna samt andra människor 

så som kollegor. På detta sätt kan man få en indikation i om ens frågor är tillförlitliga och 

giltiga (Bell, s 118). Jag har både frågat personer verksamma i ämnet samt studiekamrater 

innan intervjun vad de anser om frågorna och på så sätt har jag fått en bild av hur andra tänker 

om tillförlitligheten på frågorna. Jag har även innan intervjun berättat för intervjupersonerna 

vad syftet med min undersökning är samt hur frågorna kommer se ut, på så sätt får de en 

större förståelse för min studie. 

 

7.6 Etiska ställningstaganden 

I denna studie syns endast i vilken del av Sverige de intervjuade personerna är verksamma. 

Bell skriver att det är viktigt när personen vill vara anonym att man inte berättar för mycket så 

någon kan lista ut vem det är, personen ska inte på något sätt kunna identifieras (2006, s.58). 

Jag har gett dessa personer konfidentialitet, alltså ett löfte om att de inte ska kunna 

identifieras, personerna är dock medveten om att den inte är anonym för mig (Bell 2006, s. 

57). Det är viktigt att man informerar respondenten att detta är frivilligt. Personen måste 

känna att den inte behöver svara på allt och kan när som helst avbryta intervjun (Bell, s 54). 

En person meddelade efter intervjun att den inte ville att jag skulle ta med en sak som sades i 

intervjun, jag strök då denna information direkt och den presenteras inte i denna studie. Jag 

har varit noga med att ingen person kommer till skada i studien. Bell skriver att detta är 

viktigt och att man ska tänka på etiska råd så som samtycke, så att ingen person i 

undersökningen tar skada (Bell, 2006, s. 55). 

 

8. Resultat  

I detta stycke presenteras en sammanställning av intervjuerna som har gjorts i samband med 

denna studie. Här presenteras det centrala resultatet från intervjuerna, jag har endast tagit med 

svar som berör studiens syfte. Jag har även skrivit ihop vissa svar som berör samma saker för 

att få bort upprepningar. Först kommer jag presentera en intervju med en pedagogista. Sedan 

presenteras intervjuerna från två förskollärare varav den ena är aktiv i mellan Sverige och den 
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andra i södra Sverige. Frågorna är personliga och svaren baseras på hur personen som blir 

intervjuad tycker och tänker kring ämnet.  

 

8.1 Intervju med pedagogista i mellan-Sverige  

Intervjufråga: Hur anser du att Reggio Emilia filosofin ser på pedagogisk dokumentation? 

Pedagogistan börjar intervjun med att berätta att i Reggio Emilia använder man sig 

fortfarande av begreppet dokumentation och att pedagogisk dokumentation myntades av 

Gunilla Dhalberg på 80 talet. I Sverige använde vi dokumentation för att utvärdera barnen. 

Men man såg att i Reggio Emilia använde de dokumentationen på ett annat sätt med en annan 

blick, på så sätt kom man närmare barnen och fick fram vad det är för frågor barnen är 

intresserade av. De använder dokumentationen för att utveckla verksamheten, de ser på 

dokumentationen som motorn som får verksamheten att gå runt. Det är ett demokratiskt 

verktyg och delaktighets verktyg där barnen i högsta grad har en röst. 

 

Intervjufråga: Hur tycker du att man lyckas med pedagogisk dokumentation? 

Pedagogistan anser att det är viktigt att vara nyfiken för att lyckas med pedagogisk 

dokumentation. Hon säger – ”Att vara nyfiken på hela processen är en viktig grund. Att våga 

testa och inte tänka att det finns ett rätt eller fel. Pedagoger och barn upptäcker tillsammans 

och det finns ingen rätt metod. Både barn och vuxna tolkar ofta dokumentationen på olika 

sätt.” Pedagogistan uttrycker att – ”vi har ett uppdrag i förskolan och pedagogisk 

dokumentation kan hjälpa till att få syn på hur pedagoger får med barnen och hur barnen 

verkligen tar det här kliven om de gör det. Det är viktigt att tänka på att vi inte ska värdera 

barnen utan försöka förstå dem bättre.” 

I pedagogisk dokumentation måste man också tänka att miljö och material påverkar. 

Pedagogistan anser att organisation och struktur är viktig, hon säger att – ”vi ska se över vår 

verksamhet, och ha en plan när vi genomför pedagogisk dokumentation.” 

 

Intervjufråga: Hur/på vilka sätt anser du att man kan involvera barnen i arbetet kring 

pedagogisk dokumentation? 

Pedagogistan säger att – ”när man iordningställer något måste man alltid tänka om barnen kan 

vara delaktiga i detta. Kan barnen göra det själva, det är ett sätt att alltid få med dem. Att 

alltid ha materialet synligt, för så fort det ligger på datorn eller i ipaden så blir det 

pedagogerna som har makten över materialet.” När barn eller pedagog tagit bilder kan de 

direkt välja ut tillsammans vilka bilder de ska skriva ut. Pedagogerna kan tänka på att ge 

kameran till barnen, mycket oftare än vad de oftast vågar göra. Det är viktigt att ha mycket 

bilder framme, skriva ut bilder och ha det som en bok, ha bilderna på väggen på golvet i taket. 

Uppmärksamma om barnen samlas kring någon speciell bild och hur de ser dokumentationen 

som finns i verksamheten. Pedagogen säger att – ”det handlar om barnsyn och barnen kan mer 

än vad vi tror, låt dem testa och reflektera. Det kan vara svårt att reflektera och det blir då 

ännu svårare att reflektera tillsammans med barnen. Men det är viktigt att försöka och testa 

sig fram, det måste inte bli perfekt det viktigaste är att pedagogerna försöker bjuda in barnen. 
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Intervjufråga: Vad tycker du är viktigt att tänka på innan den pedagogiska dokumentationen? 

Det är viktigt att ha en bra organisation och struktur vid dokumentation, att fundera på när det 

är möjligt och när det inte är möjligt att dokumentera. Om man inte är van vid att 

dokumentera krävs det ännu mer organisation och planering. Pedagogistan säger att-

”pedagogerna kan redan veckan innan bestämma att nästa vecka dokumenterar du vid detta 

tillfälle. För att få rutin och få in dokumentationen i verksamheten. Det är viktigt att börja i 

det lilla för att dokumentationen ska bli av. Arbetslaget kan bestämma att idag får en pedagog 

dokumentera och att den ska dokumentera så mycket det bara går denna dag. Stanna länge vid 

barnen och vekligen försöka fånga vad barnen gör.” Pedagogistan anser att det behövs 

förberedelser på vilket redskap som ska användas. Att idag antecknar vi endast med block och 

penna och nästa dag filmas det endast. Detta anser hon är en bra förberedelse, att ha en plan. 

Hon tipsar om att alltid ha ett block i fickan. 

 

Intervjufråga: Utifrån dina erfarenheter sker reflektionen kring dokumentationen oftast i 

arbetslag eller tillsammans med barn?   

Enligt pedagogistans erfarenhet sker reflektionen kring dokumentationen oftast i arbetslaget 

hon anser att det sker i arbetslaget till ca 90 %. Men hon anser att man ibland reflekterar 

tillsammans med barnen omedvetet. Man sätter upp bilder på väggen eller visar en film och 

barnen får fatt i det. Det är att göra barnen delaktiga i dokumentationen. Hon anser att det 

borde ske oftare tillsammans med barn. Hon bedömer att anledningen till att reflektionen sker 

i arbetslag är att pedagogerna är osäkra på att reflektera med barnen. Men hon anser att man 

inte behöver förstora upp det så mycket utan börja med det lilla och planera in reflektionerna 

och dokumentationerna samt göra det till en rutin. Hon anser att pedagogistor borde ställa 

krav på pedagogerna att de ska reflektera tillsammans med barnen. Att de till exempel kan 

säga att till nästa gång jag kommer så vill jag att du ska ha filmat när barnen reflekterar över 

något. Hon säger att - man ska alltid tänka, hur kan jag involvera barnen i detta? 

 

Intervjufråga: Hur involverade är det vanligt att barnen är ute i förskolorna tror du? 

Pedagogistan säger –” jag tror att de är i alldeles för låg grad involverade. Men jag skulle vilja 

säga att de är mycket mer än de var förut, när man börjar prata om de så tänker pedagogerna 

mer.” Det är viktigt att barnen är delaktiga och tänka hur barnen kan bli delaktiga i denna 

process. Att man inte bara gör de en gång utan att man gör det till en rutin. Man kan till 

exempel alltid börja möten med att titta tillbaka tillsammans med barnen. Kommer ni ihåg? 

Såhär tänker jag hur tänker ni? Bjuda in barnen. Man kan även ha observationsunderlag med 

barnens tillägg. På så sätt får man in barnens tankar och de kanske hade en helt annan tanke 

om aktiviteten. Pedagogerna kanske upplever att barnen tyckte att det var roligt men barnen 

kanske hade ett helt annat fokus och tyckte något helt annat. 

 

Intervjufråga: På vilka sätt anser du att pedagogisk dokumentation kan understödja och 

utmana barns lärprocesser? 

Pedagogistan berättar att – ”om du ska använda pedagogisk dokumentationen för att få syn på 

lärprocesser måste du följa över tid, du måste också ha ett eget ämneskunnande, du måste veta 
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vad du letar efter. Måste våga använda materialet på olika sätt, inte leta efter sanningar utan 

möjligheter.” 

 

8.2 Intervju med förskollärare i mellan-Sverige  

Det första jag möts av när jag kommer in på förskolan är en text där de står pedagogisk 

dokumentation, under texten följer flera bilder och barnens tankar och ord är nedskrivna 

bredvid bilderna. Förskolan har tema jämnställdhet och har bland annat bilder uppe där 

barnen själva har fått berätta hur man är en bra kompis. De har även ett utdrag från läroplanen 

om dokumentation där föräldrar kan ta del av vilket läroplansmål de uppnår genom 

pedagogisk dokumentation. 

Intervjufråga: Har er förskola någon anknytning till Reggio Emilia? 

Förskolan är ingen Reggio Emilia förskola men de använder pedagogisk dokumentation och 

har därför en liten inspiration från Reggio Emilia. Pedagogen svarar på frågan genom att säga 

– ”Det är den inte! Däremot hade vi en chef som var väldigt mycket för Reggio Emilia men 

de blev aldrig något ja gensvar.”  

 

Intervjufråga: Vad är pedagogisk dokumentation för dig? 

Förskolläraren säger att - ”Mitt spontana svar är att de är något tråkigt. Men jag måste 

omvärdera min syn, som utvecklingsledare och ensam förskollärare känner jag att jag måste 

ändra min inställning. Jag kommer inte ifrån det.” 

 

Intervjufråga: Hur ser er pedagogiska dokumentation ut? 

De har gjort ett intressant projekt där den pedagogiska dokumentationen fått utveckla miljön. 

Ett barn i taget fick komma in och visa och berätta om sin favoritplats, sina favorit leksaker 

och vad de tycker saknas på förskolan. Allt dokumenterades och sedan reflekterades 

tillsammans med barnen på projektorn. Då kunde barnen gemensamt prata om vad de saknar 

på förskolan. De har även reflekterat över detta på planeringsdagen för att utveckla 

legorummet som de märkte vid dokumentationen och reflektionen att de inte används. De har 

involverat barnen och frågat vad de vill ha och barnen vill ha en hinderbana. Pedagogerna har 

lyssnat på detta och låtit barnen dokumentera sina förslag till hinderbana i form av teckningar. 

De fick sedan berätta vad de ritat och hur de tänkt. De kom fram många spännande idéer. 

Barnen hade olika tolkningar och pedagogerna vill få reda på vad barnen är intresserade av 

och deras tankar och idéer kom fram. Detta var ett pågående projekt när jag intervjuade 

förskolläraren men hon tror att de skulle gå vidare genom att prata med barnen och se hur de 

tyckte man kan göra själva hinderbanan. Hon ville visa att de lyssnade på barnen men visste 

inte om det skulle gå att genomföra själva hinderbanan. De har även involverat föräldrar 

genom att först låta barnen reflektera över dokumentationen och sedan låta föräldrarna 

reflektera på föräldramötet. 
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Intervjufråga: Reflekterar ni kring dokumentationen i arbetslag eller tillsammans med barn? 

De använder pedagogisk dokumentation i barngrupp och reflekterar tillsammans med barnen 

men de känner att tiden inte räcker till och barngruppen är för stor. Förskolläraren ser även på 

pedagogisk dokumentation som något tråkigt och det kanske beror på att det inte finns 

tillräckligt med möjligheter. Det kan vara svårt att få tiden att räcka till speciellt om 

barngrupperna är stora.  Hon säger att – ”vi skulle behöva göra det här oftare, men det krävs 

både tid och organisation samt att man kommer ihåg att dokumentera mycket.” 

 

Intervjufråga: Hur tycker du att man lyckas med pedagogisk dokumentation? 

Förskolläraren säger – ”Läroplanen skriver att barnen ska få inflytande men de kanske ska 

skriva att de ska ta inflytande, de ser barnen som passiva, man borde se barnen mer som 

aktörer. De har ju jätte mycket smarta tankar och det gäller att få syn på det.” Hon anser att 

det är viktigt att synliggöras barns tankar och låta de vara delaktiga och få inflytande, de ska 

få vara med. När vi har väckt tankar måste vi ta tillvara på deras tankar. Barnen har vid flera 

tillfällen visat stort intresse för dadidalos och avdelningen jobbar men värdegrund. 

Förskolläraren börjar tänka att de egentligen borde få in dadidalos i deras värdegrundsarbete. 

Hon säger att de måste jobba med barns inflytande och inspirera varandra. Hon tror också på 

att göra reflektionen ofta, att till exempel ha fredagar klockan 10:00 som en reflektionstid. 

 

Intervjufråga: Hur/på vilka sätt anser du att man kan involvera barnen i arbetet kring 

pedagogisk dokumentation? 

Förskolläraren berättar – ”vi har alltid kollat via projektorn ihop och reflekterat ihop, 

projektorn är inte dum. Alla barnen reflekterar samtidigt, det gör så de inspirerar varandra och 

ser nya saker. De kanske inte ser det på samma sätt, så jag har tyckt de har varit bra att 

reflektera i hela barngruppen.” Att ha en projektor att visa dokumentationen på har hjälpt 

förskolan och de anser att detta är ett bra sätt att involvera alla barn. Barnen har mycket 

kommentarer tankar och funderingar när de reflekterar kring dokumentation från den fria 

leken. När de reflekterar från styrd aktivitet så upprepar de oftast pedagogens tankar och 

kommer inte med eget har de märkt. Ett tips från förskolläraren är att reflektera med flera barn 

samtidigt, när hela barngruppen samlas vid projektorn som visar dokumentationen har 

reflektionen utvecklats genom att barnen har hjälp varandra. De utvecklar sina egna och 

andras tankar genom att ställa frågor till andra barn som pedagogen inte har tänkt på samt 

lägger till nya tankar. När barnen sitter en och en så vet de inte riktigt vad de ska säga om 

dokumentationen och det har varit svårare för dem att reflektera. Det har framgått när barnen 

tittat på film från leken att de inte alls tycker på det sättet som pedagoger trott. De kom fram 

att ett barn tyckte det var en jätte jobbigt i en situation och ett annat barn tyckte de var jätte 

kul. Det är viktigt att ge barnen tid, ibland kan barnen vara tysta och inte reflektera. Ger man 

de lite tid så börjar de ofta prata.. Man kan ställa frågor för att få igång barnen, så som vad gör 

du där? vad händer på bilden? Hon berättar om ett exempel från grannavdelningen, där hade 

de lagt ut dokumentation i form av bilder på ett bord. Pedagogen lät sedan barnen gå runt 

bordet och reflektera kring alla bilder. De upplevde detta som ett väldigt bra sätt. En annan 

avdelning jobbar mycket med att barnen får reflektera och berätta om bilder som de målar, de 

tar även med föremål till förskolan som de får berätta sagor om. En annan pedagog har 
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berättat att hon går in och tittar och fångar barnen i själva leken. Hon reflekterar med barnen 

här och nu om vad som sker i leken. 

Intervjufråga: Vad tycker du är viktigt att tänka på innan? 

Förskolläraren säger att – ”man ska väl egentligen alltid ha med sig ipaden men jag tycker den 

är för stor. Jag tror att grannavdelningen med större barn har kommit längre med att 

dokumentera och reflektera kring bilderna i ipaden. Jag vet att en kollega använt book creator 

jag har använt keywork i mitt arbete men jag tyckte att den var sådär.” 

 

Intervjufråga: På vilka sätt anser du att pedagogisk dokumentation kan understödja och 

utmana barns lärprocesser? 

Förskolläraren berättar att – ”det kollektiva lärandet är spännande, man ska se gruppen som 

lärprocess och se varandra. De ser vad de själva gjort, du får andras synpunkter på det, det är 

ett samspel, det är förskolans främsta uppgift. Jag ser att de blir glada när de får feedback.” 

Intervjun avslutas med ett konstanterande att det krävs mer tid och mindre barngrupper. 

 

8.3 Intervju med förskollärare i södra-Sverige  

Intervjufråga: Har er förskola någon anknytning till Reggio Emilia? 

Förskolan finns i södra Sverige och har anknytning till Reggio Emilia. Personalen har gått på 

flera föreläsningar och intervjupersonen har även besökt Reggio Emilia i Italien.  

Förskolläraren säger - ”vi har alltid varit Reggio Emilia inspirerat vi har fått många 

föreläsningar om deras arbetssätt. Vi försöker tänka på barnperspektivet och barnsynen 

mycket från ett Reggio Emilia perspektiv. Att försöka förstå vad det är barnen uppfattar och 

hur v i kan hjälpa dem att utveckla dem vidare.” 

 

Intervjufråga: Vad är pedagogisk dokumentation för dig? 

Förskolläraren säger att –”Pedagogisk dokumentation är när man försöker se vad det är 

barnen gör och hur barnen tänker.” Pedagogisk dokumentation kan vara både att fotografera 

att skriva ner och reflektera över det man ser, använda ipad och filma eller låta barnen få 

fotografera det dem gör och sedan få berätta vad de gjort för att man ska förstå hur de 

uppfattat det hela. Man kan också låta barnen rita det som de upplevt, detta görs mest med 

större barn, då får man också en uppfattning hur de tänker. 

 

Intervjufråga: Hur ser er pedagogiska dokumentation ut? 

Pedagogen berättar om ett exempel från en barngrupp med tvååringar. Arbetet gick ut på att 

barnen byggde med lego och sen fick de fota sina byggen och berätta för en annan pedagog 

vad de gjort. På så sätt kom barnens tankar fram och med ipaden kunde de snabbt ta bilder 

och direkt visa bilderna och lyssna på barnen. Hon berättar att större barn är fantastiska på att 

få fram tankar genom att rita, fota och reflektera med sina ögon, försöka se med olika 

infallsvinklar. Pedagogen berättar även om ett projektarbete som fick olika riktningar efter 

reflektion med olika barngrupper. Barnen skulle hjälpa jingerna (figurer från en saga) som var 

inlåsta. Femåringarna hjälpte jingerna genom att hitta en nyckel som försvunnit uppe i himlen. 
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De byggde en raket för hämta denna nyckel. De som var 3-4 år tyckte att jingerna behövde 

mat när de var inlåsta. De klippte ut bilder på grönsaker och frukt och då utvecklades 

projektet med att plantera tomater eftersom barnen inte viste hur man gjorde en tomat. Barnen 

hade två helt olika tankar om hur de skulle hjälpa jingerna och projektet tog två helt olika spår 

efter reflektion. 

 

Intervjufråga: Hur tycker du att man lyckas med pedagogisk dokumentation? 

Förskolläraren säger – ”för att lyckas med pedagogisk dokumentation gäller det att vara 

lyhörd och verkligen försöka förstå vad det är som händer här. Pedagogerna gör tolkning av 

barns bilder och det är viktigt att verkligen se och lyssna på barnen för att förstå hur de tänkt. 

Det är även viktigt att försöka tolka och förstå de minsta barnen som inte har ett verbalt språk 

än, titta på deras kroppspråk och försöka se vad de vill.” De arbetar mycket med att reflektera 

med barnen och titta på deras bilder och vad de gjort samt repetera vad de gjorde igår och se 

tillbaka. Lyssna på vad barnen tänker kring det som de gjorde. 

 

Intervjufråga: Reflekterar ni kring dokumentationen i arbetslag eller tillsammans med barn?  

Förskolläraren säger – ”ambitionen är att göra både och, men tiden att reflektera i arbetslaget 

är väldigt knapp så det gör vi inte så ofta som vi vill.” 

 

Intervjufråga: Hur/på vilka sätt anser du att man kan involvera barnen i arbetet kring 

pedagogisk dokumentation? 

Pedagogen föredrar att använda ipad i arbetet med pedagogisk dokumentation. Hon anser 

också att det är bäst att reflektera med ett barn i taget. De reflekterar direkt på ipaden och det 

är oftast den som tagit bilden som reflektera själv. Pedagogen berättar att på så sätt får man 

fram vad barnen tänkt och vad de gjort och får fram just detta barns tankar. Annars kanske ett 

barn säger att du har gjort ett hus men detta barn tänker inte alls att det var ett hus. Däremot 

om man gjort ett grupparbete så tycker hon att man med fördel kan reflekterar i hela gruppen. 

Hon tycker att det handlar väldigt mycket om vad syftet med reflektionen är. Om syftet är att 

låta gruppen utvecklas får man reflektera i grupp. Men om man vill förstå vad det enskilda 

barnet tänkte behöver man prata med bara det barnet för att få fram hur det barnet tänker. Hon 

tror att barnet annars kan bli påverkad av andra. 

 

Intervjufråga: Vad tycker du är viktigt att tänka på innan? 

Förskolläraren säger att – ”Jag tycker man ska använda sig av ett reflektionsprotokoll. Där 

man tydligt skriver ner, det här är syftet med dokumentationen idag, det här är mitt mål. Sen 

skriver man ner vilka barn man ska ta med, vilket material man tänker ta fram.”  Innan man 

börjar med aktiviteten tycker hon att det viktigaste är att man ser till så ingen telefon stör och 

att inget barn kommer in mitt i samt att ingen kollega kommer och frågar något. Efteråt kan 

man fundera på vad som egentligen hände, om man nådde målet eller om det blev något annat 

än det man tänkt från början. Sedan får man utifrån vad som hände tänka ut hur man går 

vidare med detta. Så kan man visa barnen bilderna dagen efter för att kanske bli mer säker på 

att det är den här vägen man ska ta.   
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Intervjufråga: På vilka sätt anser du att pedagogisk dokumentation kan understödja och 

utmana barns lärprocesser? 

Hon anser att pedagogisk dokumentation kan understödja barns lärprocesser genom att man 

får syn på barns intresse, barn lär sig om de är intresserade och förstår. På så sätt hittar man 

lagom utmaningar för barnen. Barn behöver utmaning för att växa och lär sig nya saker, men 

de behöver också tid att få göra samma saker länge och känna att detta kan jag. Med 

pedagogisk dokumentation kan man förstå vart barnen befinner sig här och nu. Ibland går man 

för snabbt fram och då kanske man behöver titta på en dokumentation för att förstå att barnen 

inte är färdiga med detta. Eller kanske man med hjälp av den pedagogiska dokumentationen 

ser att barnen börjar tröttna så man måste gå vidare. Detta kan dock vara svårt med stora 

barngrupper då alla lär olika och har kommit olika långt. Man kan då vara tvungen att dela på 

barngruppen för att alla ska få utvecklas och lära efter deras förutsättningar. Förskolläraren 

tror att om man dokumenterar och reflekterar mycket kan man till stor del förstå individens 

lärprocess, hur man går till väga för att lära. Pedagogen avslutar intervjun med tipset att våga 

börja med pedagogisk dokumentation. Hon tror att många är bekväma och inte vågar börja 

använda pedagogisk dokumentation. Men om man börjar i de lilla och inte gör det för stort så 

tror hon att man lär sig mer och mer. Man behöver inte fullfölja allt utan det viktigaste är att 

man börjar någonstans och att man testar sig fram och inte gör det för stort. Då märker man 

att det är väldigt roligt tror hon.  

 

9. Analys/diskussion 

Uppsatsen hade två delsyften. Det första var att fördjupa mig kring vad pedagogisk 

dokumentation innebär via en kunskapsöversikt. 

Genom min kunskapsöversikt går det att se att pedagogisk dokumentation och Reggio Emilia 

blir allt vanligare. Genom att använda pedagogisk dokumentation tillsammans med barnen 

sker det ett pedagogiskt utvecklande lär tillfälle för fortsatt utveckling. Reggio Emilias syn på 

barn och kunskap är att barnet är rikt, kompetent och delaktig. Just detta är barnen när de 

medverkar i pedagogisk dokumentation. Deras röster blir hörda och barnens egna tankar och 

idéer ligger som grund för nya projekt. Pedagogisk dokumentation innebär ett verktyg som 

kan bidra med att förändra det pedagogiska arbetet i förskolan. Med reflektion kring 

dokumentation kan man få syn på så mycket. Man får inte bara syn på fortsatt arbete utan 

också vad barnen tänker, vad de tycker, hur de upplever, känslor och mycket mer. I 

kunskapsöversikten går det att se att pedagogisk dokumentation stödjer läroplanen och man 

kan men pedagogisk dokumentation uppnå flera mål från läroplanen. Det utvecklar inte bara 

barn och vuxna utan det utvecklar hela verksamheten. Pedagogisk dokumentation innebär ett 

verktyg där man samlar in material, reflekterar och blir uppmärksam på vad som sker i 

verksamheten.  

Det andra delsyftet var att genom intervjuer undersöka hur verksamma personer (pedagoger 

och pedagogiska ledare) i förskolan ser på pedagogisk dokumentation samt hur de tänker att 

barn kan göras delaktiga i detta arbete.  
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Jag kommer nu besvara mina två frågeställningar som är kopplade till detta syfte.   

 

Hur tänker personer verksamma i förskolan om, samt hur arbetar de med, pedagogisk 

dokumentation?  

Denna fråga besvaras genom mitt resultat från intervjuerna med pedagogista och pedagoger 

verksamma i förskolan. Utifrån dessa intervjuer kan man se att alla pedagoger har hittat 

tillvägagångssätt i den pedagogiska dokumentationen som utvecklar just deras verksamhet. I 

de exempel pedagogerna tog upp kan man se att pedagogisk dokumentation är en fördel i 

verksamheten.  Pedagogerna involverar barnen, lyssnar på barnen och låter deras tankar och 

ideèr komma fram. Pedagoger får svar på sina funderingar om hur barnen uppfattar 

verksamheten. I Alnerviks studie framgick att pedagogisk dokumentation är ett verktyg som 

kan bidra med att förändra det pedagogiska arbetet i förskolan. Ingen av förskollärarna 

uttryckte specifikt att de upplevde detta. Men med information från min kunskapsöversikt och 

de exempel förskollärarna tog upp kan jag tydligt se att pedagogisk dokumentation förändrar 

det pedagogiska arbetet på dessa förskolor. Utifrån dessa exempel kan jag se att den 

pedagogiska dokumentationen utvecklar hela verksamheten. Man kan även se att pedagogisk 

dokumentation i dessa förskolor fungerar som ett verktyg som gör pedagoger delaktiga i 

barnens värld. 

Pedagogerna uttryckte att projekt tar olika inriktningar beroende på vad de är för barn som 

medverkar. Detta kan liknas vid Reggio Emilia filosofins tankar om arbetssätt, att det är 

barnens intresse som är utgångspunkten när det beslutas om ett ämne för ett projektarbete och 

att pedagogerna driver projektet tillsammans med barnen så just dessa barns tankar kommer 

fram (Lenz-Taguchi, 2013, s. 111). De arbetar med pedagogisk dokumentation för att 

utveckla teman, hitta nya vägar, starta nya teman samt väcka tankar och funderingar hos 

barnen. För att lyckas med detta krävs det att man utgår från barnens intresse. I Elfströms 

studie framgick att pedagogisk dokumentation gör det möjligt att ta tillvara på barns intresse. 

Detta är något jag kunde se i flera exempel från intervjuerna, att de tog tillvara på barnens 

intresse med hjälp av den pedagogiska dokumentationen och ändrade pågående projekt utifrån 

barnens intresse samt lät den pedagogiska dokumentationen styra nästa aktivitet. Ett exempel 

som togs upp under intervjun var när barnen skulle reflektera över hur de skulle hjälpa några 

figurer som var inlåsta. De kommer fram till att de ska hjälpa dem genom att ge dem mat, 

medan de klipper ut bilder på mat reflekterar de över bilderna och en ny fundering dyker upp. 

Barnen vet inte hur man gör en tomat, vilket resulterar i att barnen odlar tomater. Här har 

barnens tankar och funderingar lett fram till att de utforskar naturvetenskap och odlar. Denna 

vändning hade varit svår för pedagogerna att göra utan barns inflytande och intresse. Det är 

därför viktigt att pedagogerna lyssnar, tar in vad barnen säger, ställer följdfrågor och hjälper 

dem i deras tankar. Detta hör ihop med Reggio Emilias syn på människan, i min 

kunskapsöversikt framgår att dialog och kommunikationen är viktig samt att alla har rätt att 

uttrycka sina åsikter (Lenz-Taguchi, 2013, s 110 & 113). 

Pedagogisk dokumentation utförs på många olika sätt, dokumentationen sker genom 

observationer, foto, film och teckningar. Medan reflektionen sker via projektor, ipad, bilder, 

teckningar, materialet sätts upp på väggar, visas som film, berättas som sagor samt spelas upp 
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som ljud. Dessa dokumentationer och reflektioner finner nya vägar att ta beroende på barnen. 

Pedagoger lyssnar på barnen och barnen får stor inflytande i den pedagogiska 

dokumentationen. Både pedagogistan och förskollärare i södra Sverige anser att det är viktigt 

för den som ska börja med pedagogisk dokumentation att börja i det lilla. Inte förstora upp 

projektet, det är bättre att göra en liten reflektion och dokumentation än att inte göra något 

alls. Våga testa och inte vara rädd för att göra fel. Förskolläraren i södra Sveriges tankar om 

pedagogisk dokumentation var att det är roligt och att man har stor användning för det. Denna 

pedagog har varit på flera utbildningar samt även besökt Reggio Emilia i Italien. Medan den 

andra pedagogen såg det som något tråkigt och något som måste göras. Men i de exempel 

pedagogen tog upp kunde jag se att det tillförde något positivt till förskolan och att de genom 

den pedagogiska dokumentationen hade fått syn på barns tankar och barnen hade genom den 

pedagogiska dokumentationen stor inflytande på verksamheten. Detta kan bero på att det 

krävs mer kunskap om pedagogisk dokumentation för att man ska se glädjen i den. Som man 

kan se i kunskapsöversikten så är pedagogisk dokumentation ett verktyg och ett 

förhållningssätt där man kan använda många olika metoder och pedagogisk dokumentation 

kan utföras på många olika sätt därför kan det uppfattas som något svårt eftersom det inte är 

så konkret. I min kunskapsöversikt framgår det även att barnen känner av pedagogernas 

engagemang och intresse för deras arbete (Wallin, 1996 s. 75). 

Kanske kan glädjen i pedagogisk dokumentation komma ur en nyfikenhet. Pedagogistan anser 

att det är viktigt att man är nyfiken för att man ska lyckas med pedagogisk dokumentation. Att 

man är nyfiken på hela processen är en viktig grund. Att man ska våga testa och inte tänka att 

det finns ett rätt eller fel.  Lenz Taguchi anser också att barnen ska få testa sig fram och att 

inte få höra att något är rätt eller fel (2013, s 108). Man kan se i min kunskapsöversikt att 

Reggio Emilia tillhör det utforskande arbetssättet och till detta arbetssätt är det viktigt att 

förhålla sig nyfiken och flexibel. Pedagogerna arbetar med pedagogisk dokumentation genom 

att involvera barnen och reflektera kring vad barnen gjort, vad barnen gör samt få fram tankar 

och idéer med teckningar. Att pedagogerna involverar barnen tror pedagogistan beror på 

barnsynen. Förskollärarna från intervjun tror på barnen och vill höra deras tankar. Som man 

kan se i min kunskapsöversikt tar Jonstoij & Tolgraven upp vikten av barnsyn. Att man 

bemöter ett barn som man ser som rikt och kompetent på ett annat sätt än om man ser barnet 

som sårbart och i behov av stöd (2001, s.24). Därför är ens personliga barnsyn så viktig i 

bemötandet med barnen.  

Båda förskollärarna tar upp att barngrupperna är för stora och att tiden inte räcker till. De 

anser att bästa förutsättningarna för att arbeta med pedagogisk dokumentation vore om 

barngrupperna var mindre.  Detta lyfts även fram i min kunskapsöversikt eftersom det 

framgår att alla har rätt att uttrycka sina åsikter, och att varje barn ska synas. Detta kräver små 

barngrupper för att man ska kunna lyssna och se varje barn. Lenz Taguchi nämner att det är 

viktigt att ge barnen förtroende, uppskattning och bekräftelse (2013, s 108).  Men det är svårt 

att ge alla barn bekräftelse när barngruppen är för stor. 

I min kunskapsöversikt framgår att det finns många etiska ställningstagande när det gäller 

pedagogisk dokumentation. Svenning nämner till exempel att digitala hjälpmedel medför flera 

etiska regler, det är viktigt när man fotar barnen att se till så ingen bild hamnar fel (2013, s 
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31). Förskolläraren i södra Sverige samt litteratur tar upp fördelen med att använda ipad som 

redskap när man arbetar med pedagogisk dokumentation. De ser flera fördelar med detta till 

exempel att det blir enkelt för barnen att vara delaktiga i både dokumentationen och 

reflektionen. Det framgick dock inte i intervjun vilka etiska ställningstagande de fått ta i 

samband med att de använder ipaden i verksamheten. Ipaden är ett bra verktyg men det 

innebär en risk. Det är viktigt att ingen bild hamnar i fel händer. Ingen av pedagogerna 

nämner etiska ställningstagande när de pratar om dokumentationer. Därför kanske det behövs 

mer kunskaper om dessa etiska aspekter. I kunskapsöversikten kan man se att Svenning bland 

annat tar upp att det är viktigt att se till så inga bilder av barnen formas när man till exempel 

sätter upp bilder på väggarna. I resultatet av intervjuerna med pedagogerna framgår det inte 

om pedagogerna frågar barnen innan de dokumenterar. Detta anser Svenning är viktigt så 

barnen inte blir dokumenterade och observerande om de inte vill (Åsen, 2015, s. 87).  

 

Hur tänker personer verksamma i förskolan specifikt kring hur barn kan göras delaktiga i 

arbetet med pedagogisk dokumentation och hur delaktiga tänker de att barnen faktiskt är? 

I intervjuerna framgick det att pedagogerna har mycket samtal med barnen. De samtalar med 

barnen över bilder som visas med projektor, de låter barnen dokumentera genom att själva rita 

och berätta samt reflektera över teckningen. De bjuder in barnen till att utveckla miljön med 

hjälp av pedagogisk dokumentation. Barnen fick komma in en och en för att dokumentera och 

reflektera över vad de tycker bör ändras i förskolans miljö. Detta fick inte bara miljön att 

utvecklas utan barnen blev sedda och hörda och de fick stöd från pedagog samtidigt som de 

fick komma ifrån barngruppen en stund. Att detta är viktigt framgår i min kunskapsöversikt 

där jag genom Essén et al tar upp vikten av att lyssna på barnen och att ta deras tankar och 

idéer på alvar (2015, s. 16- 17). I intervjuerna framgår även att barnen kan vara involverade i 

den pedagogiska dokumentationen genom att bilder sätts upp på väggar, att barnen själva får 

bestämma vilka bilder som ska skrivas ut, att barnen är med i dokumenterandet genom att 

själva ta bilder, filmer, teckningar samt ljudinspelningar. Att man alltid tänker – går det 

involvera barnen i detta? Kan barnen göra detta själva? Detta kan liknas vid Reggio Emilias 

syn på barn som jag tar upp i min kunskapsöversikt. Att man ska se på barnen som rikt 

kompetent och förmöget som klarar mycket (Lenz-Taguchi, 2013, s 110 & 113). 

I intervjuerna återkommer bilder flera gånger, man kan reflektera kring bilder tillsammans 

med barnen på många olika sätt. Man kan ha flera bilder framme där barnen får reflektera 

kring alla, man kan reflektera kring en bild i taget. Man kan också ha bilder på projektorn 

eller i ipaden och reflektera över bilden precis efter dokumentations tillfället. Man kan ha 

bilder på väggen, i taket, på golvet, allt som väcker barnens nyfikenhet. Barnen kan även 

fotografera saker de skapat för att sedan reflektera över vad de gjort, till exempel legobyggen. 

En pedagog lyfter fördelen med teckningar och reflektion kring teckningar för att få fram 

barnens tankar om något specifikt. De lyssnade på vad barnen ville ha, lät dem rita detta och 

sedan reflektera och berätta vad de ritat. På detta sätt fick pedagogerna förståelse för det 

barnen var intresserade av samt hur varje barn tänkte kring detta. Alla barns idéer blev synliga 

och pedagogerna kunde dra nytta av detta i ett helt annat tema som pågick just då.  

Förskolläraren i södra Sverige tar upp att pedagogerna gör en tolkning av barns bilder och det 
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är viktigt att verkligen se och lyssna på barnen för att förstå hur de tänkt. När barnen 

reflekterar över en bild gäller det att verkligen lyssna och sätta sig in i vad de säger för att 

man ska få förståelse för hur de tänker. I intervjuerna framgår att det är viktigt att ha material 

synligt och tillgängligt. På så sätt kan barnen själva genomföra både dokumentation och 

reflektion. Samtidigt som det blir mer tillåtande om det är tillgängligt för barnen. Inom 

Reggio Emilia är miljön viktig, Wallin tar upp att miljön ska utmana barnen i deras tankar och 

fantasi samt att material ska finnas tillgängligt på barnens nivå (1996, s. 22-26). 

Pedagogistan tror att reflektionen kring dokumentationen oftast sker i arbetslag. Genom de 

exempel jag nämnt tidigare kan man dock se att förskollärarna involverar barnen. 

Förskolläraren i södra Sverige anser även att tiden inte räcker till att reflektera i arbetslag utan 

att de nästan alltid reflekterar tillsammans med barn. Pedagogistan anser dock att nu när man 

börjat prata mer om pedagogisk dokumentation så har pedagogerna fått en medvetenhet av att 

involvera barnen. De blir inte involverade i den utsträckning som de borde men pedagogistan 

anser att det går ändå åt rätt håll, då hon tror att barnen är mer involverad nu än vad de varit 

förut. I kunskapsöversikten kan man se att skolverket undersökning visar att mer än hälften av 

förskolor i Sverige använder pedagogisk dokumentation (2013, s.6). Man får ingen inblick i 

om barnen blir involverade mer nu än förr men det framgår att många använder pedagogisk 

dokumentation. Både kunskapsöversikten och intervjuerna pekar på att det är viktigt att bjuda 

in barnen och ställa frågor så som - kommer ni ihåg? Såhär tänker jag hur tänker ni?  

I intervjuerna framgår att de tycker barns delaktighet i pedagogisk dokumentation kräver 

engagemang, nyfikenhet och organisation från pedagogens sida. De krävs även att 

pedagogerna har ett kunnande i ämnet de dokumenterar, samt att de vågar testa på. I 

kunskapsöversikten framgår att det är viktigt att låta barnen ta utrymme och att man vågar 

testa och till exempel ge kameran till barnen (Skolverket, 2012, s. 45-46). Om 

dokumentationen sedan kommer upp på väggarna kan barnen samlas kring en bild och själva 

fundera vad de är på bilden. Att barnen får göra och testa själva hör ihop med Reggio Emilia 

filosofin, som Jonstoij & Tolgraven tar upp så ser man i Reggio Emilia att barnen har en stark 

vilja att växa, utforska och lära sig. Samtidigt som de kan känna tillit till sin egen förmåga när 

de själva får dokumentera och reflektera. I Reggio Emilia filosofin är det viktigt att ta tillvara 

på denna känsla hos barnet (2001, s. 25). 

Ena förskolläraren lyfter att man borde reflektera kring dokumentationen i grupp, på så sätt 

pratar barnet mer och andra barn kan ställa frågor som pedagogen inte tänkt på. Medan den 

andra förskolläraren anser att man borde reflektera en och en med barnet för att få fram just 

detta barns tankar, och att inget annat barn påverkar. Dessa två pedagoger tänker helt olika när 

det gäller detta och min uppfattning är att det har att göra med barngruppen. Det gäller att som 

pedagog alltid läsa av barnen man jobbar med och vad som är bäst för just dessa barn. Eller 

kanske det har med syn på kunskap att göra, den ena pedagogen kanske tänker att andras idéer 

och tankar är viktiga medan den andra tänker att det mer ”stör”. 

I kunskapsöversikten framgår att syftet med att involvera barnen i pedagogisk dokumentation 

är för att det ska bli involverade och delaktiga i lärprocessen samt i utformandet av 

verksamheten. En pedagog såg pedagogisk dokumentation som något tråkigt, men om man 
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börjar smått och ser glädjen i att fånga barnens tankar så tror den andra förskolläraren att man 

snabbt finner glädjen i pedagogisk dokumentation. Om man tittar på de exempel som 

pedagogerna tog upp så kan man se att barnens röster och tankar får komma fram med hjälp 

av reflektionen kring dokumentationen. På så sätt utvecklar den pedagogiska 

dokumentationen både aktiviteten, verksamheten, pedagogers förståelse samtidigt som barnen 

får känna sig hörda och utveckla sig själva. Denna fördel med pedagogisk dokumentation 

framgår både i intervjuerna samt kunskapsöversikten. Även föräldrar får en större inblick i 

verksamheten med pedagogisk dokumentation, från intervjuerna kan man se att förskolorna 

hade dokumentationen uppe på väggar samt reflekterade kring dokumentationen på 

föräldramöte. I min kunskapsöversikt kan man se att både Essén et al och Åberg, Lenz 

Taguchi tar upp vikten av att involvera föräldrar och att pedagogisk dokumentation kan göra 

föräldrar och vårdnadshavare mer aktiva samt ge dem större förståelse i verksamheten (2015, 

s. 24 & 2007, s. 22-23). 

 

10. Slutsatser 

I både mitt resultat och i tidigare forskning kan man tydligt se att pedagogisk dokumentation 

gör det möjligt att ta tillvara på barns intresse. Man kan även se att det utvecklar 

verksamheten och tankar hur man ska gå vidare i arbetet blir tydliga. Både litteratur och 

pedagogistan anser att barnen behöver vara mer delaktiga i reflektionen kring pedagogisk 

dokumentation. Barnen bjuds inte in i reflektionen ofta men ibland blir barnen delaktiga kring 

den pedagogiska dokumentationen trots att de inte var med avsikt från pedagogen. 

Pedagogistan menar att barn behöver involveras mer samtidigt som förskollärarna menar att 

barnen är involverade. Detta kan betyda att det ser annorlunda ut på de förskolor där 

pedagogistan är verksam. Eller kan det betyda att detta är en myt och en bild av pedagogisk 

dokumentation. Det kan också betyda att jag har intervjuat pedagoger från just de förskolor 

där man faktiskt involverar barnen. När man ser resultatet av mina intervjuer kan man dra 

slutsatsen att i detta fall involveras barn mer än man tror i den pedagogiska dokumentationen. 

Barnen har stor inflytande på verksamheten och bjuds in av pedagogerna. När man arbetar 

med pedagogisk dokumentation är det viktigt att alltid läsa av barngruppen och se hur man 

bäst reflekterar med just dessa barn. 

Arbetet med pedagogisk dokumentation påverkar pedagoger i strävan att uppnå läroplanen. 

Pedagogisk dokumentation är ett hjälpmedel som kan hjälpa pedagoger i förskolan. Man får 

syn på vad man kan göra annorlunda och hur man ska gå vidare. I min studie kan man se att 

pedagogerna använder pedagogisk dokumentation för att utveckla verksamheten och komma 

åt barns tankar och idéer. Däremot är en konsekvens att barngrupperna är för stora och det kan 

vara svårt att lyssna på alla barn och barnen befinner sig olika i utvecklingen. För att 

verkligen få fram barnets egna tankar så krävs mindre barngrupper. Pedagogistan tror att den 

barnsyn man har spelar stor roll om man involverar barnen eller inte. Det gäller att se barnen 

som rikt, kompetent och tro på att de kan. 
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Didaktiska konsekvenser som kan uppstå i arbetet med pedagogisk dokumentation är att man 

måste ha ett flexibelt arbetssätt, om barnen tänker på ett annat sätt måste man vara beredd att 

ändra på sina ursprungstankar. Man måste ha utrustning till hands, man måste få tid för 

reflektion. Man måste även ha förstående och engagerande kollegor samt förståelse för arbetet 

från ledningen. Som jag nämnt tidigare är ämneskunskaperna viktiga, att pedagogerna har 

kunskaper om ämnet. För att i reflektionen med kollegor och barn få syn på vad det tycks vara 

som barnen utforskar just nu, exempelvis behöver man som pedagog ha goda ämneskunskaper 

om matematik för att kunna upptäcka att det är matematik som de på olika och kanske ibland 

oväntade sätt utforskar. På många ställen i uppsatsen berör jag de didaktiska aspekter, jag vill 

knyta ihop och åter igen nämna att synen på barn och kunskap är viktig. Att tro på att barnen 

kan samtidigt som man som pedagog finns där som medupptäckande i det utforskande 

arbetssättet som Reggio Emilia har. Att låta barnen ha inflytande i sitt eget lärande och bjuda 

in barnen i reflektionen kring dokumentationen kan utveckla barn och verksamhet mycket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

11. Referenslista 

Alnervik, K. (2013). ”Men så kan man ju också tänka!” Pedagogisk dokumentation som 

förändringsverktyg i förskolan. Doktorsavhandling, Högskolan för lärande och 

kommunikation i Jönköping.  

Bell, Judith Nilsson, Björn (2006). Introduktion till forskningsmetodik 4. uppl.: Lund: 

Studentlitteratur. 

Elfström, Ingela (2013). UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING FÖR FÖRÄNDRING   - 

pedagogisk dokumentation som grund för  kontinuerlig verksamhetsutveckling och 

systematiskt kvalitetsarbete i förskolan. Stockholms universitet. 

Essén, Gunilla, Björklund, Erika, Leicy Olsborn Björby (2015). Pedagogisk dokumentation – 

utvecklas och lära tillsammans. Stockholm: Natur och kultur. 

Jonstoij, Tove, Tolgraven, Åsa, (2001). Hundra sätt att tänka, om Reggio Emilias 

pedagogiska filosofi. Växjö: Tryckpartner AB. 

Lenz Taguchi, Hillevi (2013). Varför pedagogisk dokumentation? verktyg för lärande och 

förändring i förskolan och skolan 2., rev. och uppdaterade uppl.: Malmö: Gleerup. 

Lenz Taguchi, Hillevi (2000). Emancipation och motstånd, dokumentation och kooperativa 

läroprocesser i förskolan: Lärarhögskolan i Stockholm. 

Lindgren Anne-Li, Sparrman Anna (2003). Om att bli dokumenterad, etiska aspekter på 

förskolans arbete med dokumentation.  Pedagogisk Forskning i Sverige 2003 årg 8 nr 1–2 s 

58–69 issn 1401-6788. 

Lindgren Therese (2015). Bland dokumentationer, reflektioner och teoretiska visioner: 

Malmö: Holmbergs. 

Lindgren Eneflo, Elisabeth (2014). Dokumentationens dilemman Förskollärare samtalar om  

pedagogisk dokumentation, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.  

Licentiatuppsats nr 17 i Pedagogiskt arbete Umeå Universitet. 

Läroplan för förskolan Lpfö 98: reviderad 2010 Stockholm: Skolverket, 2010. 

Skolverket (2012). Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan – pedagogisk 

dokumentation: Stockholm: Skolverket. 

Svenning, Bente Lindelöf, Inger (2011). Vad berättas om mig?: barns rättigheter och 

möjligheter till inflytande i förskolans dokumentation Lund: Studentlitteratur.  

Säljö, Roger (2010). Lärande och kulturella redskap – om lärprocesser och det kollektiva 

minnet. Stockholm: Norstedts. 



32 
 

Åberg, Ann, Lenz Taguchi, Hillevi (2007). Lyssnandets pedagogik – etik och demokrati i 

pedagogiskt arbete. Stockholm: Liber.  

Åsén, Gunnar (2015). Utvärdering & pedagogisk bedömning i förskolan. 1. uppl.: Stockholm: 

Liber. 

Esaiasson, Peter; Gilljam, Mikael; Oscarsson, Henrik; Wängnerud, Lena (2012). 

Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle, individ och marknad: Norstedts. 

Wallin, Karin (1996). Reggio Emilia och de hundra språken. Stockholm: Liber. 

 

Tidskrifter  

Gyllensvärd, Tobias (2015). Lärplattan gör barnen delaktiga. Förskoletidningen, årg. 40, 

nummer 6, s. 32-34.  

  



33 
 

12. Bilagor                                                                            (Bilaga 1) 

Intervjufrågor pedagogista 

Hur anser du att Reggio Emilia filosofin ser på pedagogisk dokumentation? 

 

Hur tycker du att man lyckas med pedagogisk dokumentation? 

 

Vad tycker du är viktigt att tänka på innan? 

 

Utifrån dina erfarenheter sker reflektionen kring dokumentationen oftast i 

arbetslag eller i barngrupp?   

 

Hur involverade är det vanligt att barnen är ute i förskolorna tror du? 

 

Hur/på vilka sätt anser du att man kan involvera barnen i arbetet kring pedagogisk 

dokumentation?  

 

På vilka sätt anser du att pedagogisk dokumentation kan understödja och utmana barns 

lärprocesser? 
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                                                                                                                                  (Bilaga 2) 

 

Intervjufrågor förskollärare 

Har er förskola någon anknytning till Reggio Emilia? 

 

Vad är pedagogisk dokumentation för dig? 

 

Hur ser er pedagogiska dokumentation ut? 

Hur tycker du att man lyckas med pedagogisk dokumentation? 

 

Reflekterar ni kring dokumentationen i arbetslag eller tillsammans med barn?  

 

Hur/på vilka sätt anser du att man kan involvera barnen i arbetet kring pedagogisk 

dokumentation? 

 

Vad tycker du är viktigt att tänka på innan? 

 

På vilka sätt anser du att pedagogisk dokumentation kan understödja och utmana barns 

lärprocesser? 

 


