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Abstract
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The purpose of this study was to examine through interviews, how preschool teachers 

describe educational documentation and how they use this educational tool in their everyday 

activity. To get an overview of what educational documentation can be, the study takes its 

startingpoint in the educational movement in Reggio Emila in Italy after the second World 

War, where educational documentation was an important part of the educational philosophy. 

The background also gives an overwiev of the policy documents for preschools in Sweden. 

The study shows that educational documentation run the risk of being confused with or 

reduced to the children’s folders, where the aim is to describe with a few chosen pictures the 

child’s growth trough the years in preschool. But this is no educational documentation. The 

study pointed at the educational factor as an important aspect of how teachers describe their 

work with educational documentation. Further and recurring education is essential in the 

dynamic profession of preschool education. Leadership seems to be important, especially for 

the teachers that has not had any further education. The time for work with educational 

documentation is described as adequate, but when the question of joint refexion came up, the 

time was said to be too short. The dialogue that is important for the educational 

documentation does not take place. ICT, Information and Communication Technology, plays 

an essential part in today´s work with educational documentation. The access to technical 

equipment and knowledge how to use it is varying and in need of improvement.

Keywords; educational documentation, Reggio Emila, portfolio, ICT 
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Sammanfattning

Titel: Pedagogisk dokumentation i förskolan – en kvalitativ studie av pedagogers tankar om 

pedagogisk dokumentation i förskolan

Författare: Alexandra Björnberg

Typ av arbete: C-uppsats, 15p

Handledare: Bernt Skovdahl

Program: Programmet för lärarutbildningen med interkulturell profil, 210p 

Datum: HT 2009

Syftet med denna studie var att med hjälp av intervjuer med pedagoger få svar på frågan om 

hur arbetet med pedagogisk dokumentation ser ut på förskolan. För att få en överblick över 

vad pedagogisk dokumentation kan vara tar arbetet sitt avstamp i Reggio Emilia och i

styrdokument för förskolan. Studien synliggjorde att pedagogisk dokumentation riskerar att 

sättas samman med arbetet med barnens pärmar. Ett slags portfolioarbete som tar mycket tid i 

anspråk att organisera, men som inte är någon pedagogisk dokumentation. Löpande 

fortbildning är nödvändig i en dynamisk yrkesroll, det visade sig att förhållningssätt till arbete 

med pedagogisk dokumentation hänger ihop med utbildning - de som gått flera fortbildningar 

utrycker en djupare insikt i arbetet med pedagogisk dokumentation. Ledarskapet är viktigt,

speciellt för de pedagoger som inte har gått flera fortbildningar. Tiden till arbete med 

pedagogisk dokumentation anges som tillräcklig men när det kommer till den gemensamma 

reflektionen i arbetslaget så finns tiden ändå inte. Den så viktiga dialogen i arbetet med 

pedagogisk dokumentation mellan lärare om verksamheten uteblir. IKT, Informations – och 

kommunikationsteknik är en viktig aspekt då det kommer till arbete med pedagogisk 

dokumentation. Tillgång till tekniken är viktig, så som datorer, kameror etc. Kunskap om hur 

man använder tekniken är spridd och i behov av att utvecklas.

Nyckelord; Pedagogisk dokumentation, Reggio Emilia, Utbildning, Portfolio, IKT
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1. Inledning

Att man arbetar med pedagogisk dokumentation för att synliggöra barns lärande är nästan 

standard att ha med i beskrivningen av sin verksamhet i svensk förskola idag. Under 

utbildningen till lärare för yngre åldrar på Södertörns högskola har jag i perioder varit ute på 

verksamhetsförlagd utbildning både i förskola och skola. Där har jag sett en varierande grad 

av engagemang i arbete med pedagogisk dokumentation. Följande arbete är ett försök att få 

grepp om hur pedagoger i förskolan utför arbete med pedagogisk dokumentation i praktiken. 

Pedagogisk dokumentation som verktyg för verksamheten i förskola har beskrivits av flera 

forskare men det som man oftast tänker på när man hör begreppet är Reggio Emilia. Efter 

andra världskrigets slut utvecklades, i Reggio Emilia i norra Italien, ett nytt pedagogisk 

tänkande. Den då unge förskolläraren Loris Malaguzzi befann sig i spetsen för denna nya 

verksamhet som hade som mål att forma självständiga, tänkande människor med fri vilja i 

motsats mot människor som gjorde som makten ville; demokrati framför auktoritär lydnad. 

Kriget, fascismen och Nazityskland fanns färskt i minne, och Malaguzzi och de föräldrar som 

öppnade den första förskolan ville skapa en verksamhet med demokratiska värderingar. Den 

pedagogiska dokumentationen var ett inslag i pedagogiken, eller filosofin som Malaguzzi

föredrog att kalla den. Arbetsverktyget skulle hjälpa till att synliggöra barn, vuxna och 

verksamheten för att kunna arbeta efter demokratiska värderingar och med barns äkta 

inflytande (Dahlborg, Moss & Pence 2003, Forsell 2005). 

Pedagogisk dokumentation är aktuell i svensk förskolevärld idag, och begreppet tas upp i 

Läroplanen för förskolan, Lpfö98: ”det är angeläget att metoder för utvärdering utvecklas 

som är tydligt relaterade till de uppställda målen för verksamheten och som bidrar till 

utveckling av det pedagogiska arbetet.” (Lpfö98:4) Citatet syftar till att kontinuerligt 

utvärdera verksamheten – något som är centralt i Reggio Emilia, men här lyfts inte 

pedagogisk dokumentation fram just som en metod, även om den enligt Reggio Emilia är 

ypperlig för ändamålet. ”Genom pedagogisk dokumentation kan verksamheten i förskolan 

synliggöras och bli ett viktigt underlag i diskussionen kring bedömning av verksamhetens

kvalitet och utvecklingsbehov.” (Lpfö98:4) Här nämns pedagogisk dokumentation 

uttryckligen som ett verktyg för att synliggöra verksamheten. Man får notera att ordet kan
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används och inte skall. En annan viktig punkt här är poängteringen av att det är verksamheten 

som skall utvärderas. ”Lärandet skall baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som 

på att barnen lär av varandra.” (Lpfö98:10) Reggio Emilia inspirationen är här tydlig genom 

att dialogen och samspelet mellan lärare, barn, föräldrar och samhället står i centrum.

Läroplanen är tydlig med budskapet om adekvat reflektion över arbetssätt i förskolan. Men 

man kan dock fråga sig hur det faktiskt ser ut i förskolans värld. Jag upplever att det finns en 

förvirring inför syftet med pedagogisk dokumentation, och att det bland pedagoger känns som 

ytterligare pappersarbete som läggs på dem istället för att arbeta med barnen. Det verkar 

också som om det finns många olika idéer om hur arbetet med pedagigisk dokumentation ska 

se ut, och för vem man har dokumentationen. Man kan nästan likna det vid kejsarens nya 

kläder – ingen vet riktigt vad det är men alla tycker att det är bra. Med följande arbete vill jag 

söka skapa överblick av läget. Jag söker klargöra vad pedagogisk dokumentation är och hur

pedagoger utrycker syften och arbetssätt med pedagogisk dokumentation.

Pedagogisk dokumentation som verktyg för utveckling av verksamheten i förskolan är något 

som borde intressera både blivande och verksamma pedagoger, föräldrar och andra i 

samhället som är intresserade av att forma en så bra verksamhet som möjligt för vår framtid, 

våra barn.

Det finns även en aspekt i dagens Sverige som gäller bedömning och en hårdare skola, vilken 

är den pedagogiska dokumentationens roll här? Skolverket varnar i ett pressmeddelande

20081023 för att barns utveckling i förskolan kartläggs allt mer och ibland på ett sätt som 

strider mot läroplanen. Skolverket skriver att enskilda barns prestationer bedöms i ökad 

omfattning, bla med olika typer av diagnos- och bedömningsmaterial och hälften av landets 

kommuner har beslutat att införa IUP (Individuella Utvecklingsplaner) i alla förskolor. Vidare 

framhålls även att faktumet att förskolebarns utveckling, prestationer och färdigheter 

kartläggs och bedöms i ökad omfattning inte ligger i linje med läroplanens intentioner. 

(Skolverket 2008)
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För vem eller vilka är denna undersökning intressant?

Undersökningen är intressant för rektorer och verksamhetschefer. Hur fungerar arbetet med 

pedagogisk dokumentation ute i verkligheten, vad är pedagogernas tankar kring pedagogisk 

dokumentation och hur har man lyckats med sin uppgift att leda pedagogerna in i arbetet med

verktyget? Undersökningen är intressant för pedagoger, de kan få syn på hur deras tankesätt 

har ändrats efter arbete med pedagogisk dokumentation och det kan då bli en sporre att 

fortsätta med arbetet med pedagogisk dokumentation. Undersökningen är också intressant för 

studenter och nyexaminerade lärare som kanske har läst om pedagogisk dokumentation i sin 

utbildning, att få en mer nyanserad syn på vad arbete med pedagogisk dokumentation innebär

i praktiken. Det kan kanske vara ganska långt mellan ideologin i böcker och den faktiska 

praktiken.

Vad vill jag ha reda på?

Jag vill ta reda på hur den pedagogiska dokumentationen ser ut på förskolan. Hur man har 

integrerat arbetssättet i verksamheten och vad arbetet med den pedagogiska dokumentationen

leder till. Hur upplever pedagogerna arbetet, och vilken vision har rektor och 

verksamhetschef? Dessutom vill jag se om tankarna kring arbetet med pedagogisk 

dokumentation har några liknelser eller skillnader med hur arbetsverktyget används i Reggio 

Emilia. Ett motiv för undersökningen är att se hur väl arbetet med pedagogisk dokumentation

fungerar ute bland pedagoger och barn. Lyckas arbetet med den pedagogiska 

dokumentationen? Och vad innebär det i så fall att lyckas?
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2. Syfte

Syftet med arbetet är att med en bakgrund i Reggio Emilias pedagogik, och vad den har för 

roll i Sverige, undersöka hur det i praktiken ser ut på två förskolor där man arbetar med 

pedagogisk dokumentation. Jag vill göra en undersökning som kan visa hur arbetet ser ut i 

praktiken, och hur pedagoger i Sverige 2009 tänker omkring arbetet med pedagogisk 

dokumentation.

2.1 Frågeställningar

 Hur ser den pedagogiska dokumentationen ut i förskolan?

 Hur beskriver pedagoger sitt arbete med pedagogisk dokumentation?

 Hur påverkar arbetet med pedagogisk dokumentation hur pedagogerna tänker och 

samtalar kring barns utveckling och kring verksamheten?

 Vilken vision har verksamhetschef/rektor med arbetet med pedagogisk 

dokumentation?

 Hur är förhållandet till (likheter och skillnader) den ursprungliga användningen av 

pedagogisk dokumentation i Reggio Emilia?
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3. Disposition

Först beskriver jag kort hur den speciella pedagogiken i Reggio Emilia i norra Italien växte 

fram. Sedan tar jag läsaren med till Sverige och hur Reggio Emilia fick fäste här. 

Koncentrationen ligger på arbetsverktyget pedagogisk dokumentation. Det finns även andra 

pedagoger som i Sverige tidigt betonade vikten av dokumentation, så som till exempel Elsa 

Köhler i sin aktivitetspedagogik, dessa beskrivs dock inte närmare i arbetet som har fokus på 

Reggio Emilia. Efter denna historiska återblick klargörs begreppet pedagogisk dokumentation 

ytterligare med hjälp av annan forskning. Jag redogör även för Barnomsorg och 

Skolkommitténs tankar om pedagogisk dokumentation i förslaget till läroplan för förskolan.

Efter bakgrunden och klargörningen av begreppet pedagogisk dokumentation kommer läsaren 

in i resultatdelen där svaren på intervjufrågorna presenteras, därefter följer en analys av dessa 

följt av en diskussion, och sist de slutsatser som jag kommit fram till efter undersökningen.
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4. Reggio Emilia

Vad är då pedagogisk dokumentation? För att ta reda på hur pedagogisk dokumentation från 

början var tänkt att användas söker jag mig till ursprunget för pedagogiken från Reggio 

Emilia.

4.1 Norra Italien

Andra världskriget var över och i en liten by i norra Italien bestämde sig några föräldrar för att 

gå ihop och bygga en egen förskola. Där ville man skapa en pedagogik som var byggd på 

visionen om att barn kan tänka och handla själva; man hade lärt sig att: ”lydiga människor kan 

vara farliga människor” (Forsell 2005:193) och därför ville man göra något radikalt för att 

förändra förutsättningarna för framtiden. Man ville sträva efter ett demokratiskt samhälle 

(Forsell 2005), och man ville börja med barnen. Loris Malaguzzi var på denna tid en ung 

förskollärare och började arbeta med verksamheten tillsammans med föräldrarna. (Forsell 

2005) 

4.1.2 Ett barn har hundra språk

Loris Malaguzzi har skrivit följande ord:

Ett barn har hundra språk men berövas nittionio.

Skolan och kulturen skiljer huvudet från kroppen.

De tvingar oss att tänka utan kropp att handla utan huvud.

Leken och arbetet verkligheten och fantasin,

vetenskapen och fantasteriet, det inre och det yttre

görs till varandras motsatser. (Dahlberg & Åsén i Forsell 2005:189)

Med dessa ord uttryckte Malaguzzi kritik mot den traditionella skolan som han ansåg berövar 

barnen nittionio av deras hundra språk. De hundra språken består av möjligheter, uttryck och 

förmågor som varje barn äger och som alla ger näring åt och är avhängiga av varandra

(Forsell 2005). Barn är komplexa och deras förmågor och kompetenser är många, för att 
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synliggöra det barnen bär med sig, deras kompetenser och deras potential har man 

förhållningssättet att det i skolan och förskolan skall råda ett kommunikativt perspektiv på 

lärande, där vi genom dialog med varandra lär och kunskapar. (Wallin 1986, Forsell 2005)

Malaguzzi utvecklade pedagogiken som vi nu har kommit att kalla Reggio Emilia. Han skrev 

inte något program eller metod att gå efter då han menade att ett sådant dokument skulle göra 

att pedagogiken stelnar och inte kan vidareutvecklas – vilket är det absolut viktigaste i hans 

filosofi; att allting måste förändras. (Forsell 2005, Dahlberg Moss & Pence 2003) Han ville 

inte heller att det som skedde i Reggio Emilia skulle kallas för pedagogik, utan att man skulle 

se det mer som en filosofi. (Lenz Taguchi 1997)

4.1.3 Reggio Emilia och Sverige

Arbetet i Reggio Emilia har väckt intresse i världen, och så även i Sverige. På Moderna 

Museet i Stockholm 1981 ställdes en utställning från Reggio Emilia ut, fem år senare ställdes 

en ny utställning ut och sedan dess har svenskarnas intresse för Reggio Emilia ökat (Lenz

Taguchi 1997). 1988 startades ett forum av en grupp på nio personer som var engagerade i 

förskolepedagogiken i Sverige, och i forumet diskuterades frågor om Reggio Emilias roll i 

Sverige. Gruppen insåg efter några år att en klyfta fanns mellan hur man formulerade sina 

tankar kring det komptenta barnet och den reflekterande pedagogen i Reggio Emilia-anda i 

förskolan i Sverige, till hur det såg ut i verkligheten. Insikten ledde till att man startade ett 

samarbete mellan Sverige och Reggio Emilia (Dahlborg, Moss & Pence 2003) och sedan 

1992 pågår ett samarbete med en forskningsgrupp vid lärarhögskolan i Stockholm och

förskolorna i Reggio Emilia. Projektet heter ”pedagogik i en föränderlig värld” (Moss & 

Pence 2003, Lenz Taguchi 1997). I januari 1993 bildades Reggio Emilia Institutet i 

Stockholm och 1998 kom den nya läroplanen för förskolan, Lpfö98. I förslaget till läroplanen, 

SOU 1997:157, och i Lpfö98 beskrivs en syn på barns lärande som är inspirerad av Reggio 

Emilia (a.a.). 

4.1.4 Reggio Emilia och pedagogisk dokumentation

Reggio Emilia pedagogiken, eller filosofin, har några hörnstenar av betydelse så som dialog, 

synen på barnet som det rika barnet (Forsell 2005), subjektivitet och intersubjektivitet (Lench 

Taguchi 1997). Ett viktigt arbetsredskap i Reggio Emilia är den pedagogiska 

dokumentationen, vilken har en central plats i det vardagliga arbetet. Den pedagogiska 
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dokumentationen består av att man använder kamera, inspelning på video och band, skisser 

och anteckningar. Dessa sätt synliggör barns hundra språk och lärandet för pedagoger, barn, 

föräldrar och allmänhet (Forsell 2005), förskolorna i Reggio Emilia var och är en del av ett 

stort demokratiskt projekt, med nära samarbete med politiker och samhälle. (Dahlborg, Mosse 

& Pence 2003) Utrymme för dialog skapas med den pedagogiska dokumentationen och 

därmed gynnas inflytande och demokrati. (Forsell 2005)
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5. Annan forskning och styrdokument

För att klargöra pedagogisk dokumentation ytterligare söker jag mig till andra som skrivit om 

ämnet samt till styrdokumenten för förskolan.

5.1 Vad är pedagogisk dokumentation?

Ann Åberg är en förskollärare som tillsammans med Hillevi Lench Taguchi, docent och lektor 

vid Stockholms universitet, skrivit om sitt arbete med pedagogisk dokumentation i praktiken, 

inspirerat av tankesätten från Reggio Emilia. Hon försöker beskriva vad pedagogisk 

dokumentation är i all sin enkelhet: ”Pedagogisk dokumentation är ett förhållningssätt och en 

kommunikation.” (Åberg & Lenz Taguchi 1998:34)

Hon förklarar vidare genom att förklara tre olika begrepp. Det första begreppet är observation; 

man observerar. Men observation är någonting mer än att bara titta eller se; man iakttar 

medvetet, och man samlar på sig observationer. Nästa begrepp är dokumentation, ett val av 

observationer att dokumentera sker här och ett sorts renskrivande. Det tredje begreppet är

pedagogisk dokumentation, vilket definieras som en dialog och en reflektion kring 

dokumentationen. Den pedagogiska dokumentationen blir ett underlag för vidare arbete och 

reflektion. (Åberg & Lenz Taguchi 1998)

5.2 Pedagogisk dokumentation i styrdokument för 

förskolan

I Att erövra omvärlden, SOU 1997:157, står  det att dokumentation av det pedagogiska arbetet 

funnits hos både John Dewey och Elsa Köhler. Köhlers idé om barnobservationer gick ut på 

att observera och klassificera barnet enligt förutbestämda kategorier hämtade från 

utvecklingspsykologin. Det är denna användning av observationer av barn som dominerat i 

förskola i Sverige. Utredningen nämner flera nackdelar med klassificeringar av barn, bla att  
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risk finns för att man inte lär känna det enskilda barnet och dess strategier för att skapa 

mening samt att det kan leda till tankar om normalt och onormalt där klassificeringen blir ett 

redskap för ute-och inneslutning.

SOU 1997:157 betonar vidare att det handlar om en skillnad i förhållningssätt till pedagogiska 

processer, antingen kan man som pedagog försöka förenkla och bestämma praktiken eller så 

tar man tillvara på mångfalden och komplexiteten i sin verksamhet. Det sistnämna kräver att 

man hela tiden problematiserar, vilket man gör genom medveten reflektion. Vilket kräver:

…mod att granska sina egna handlingar, att ha tilltro till den egna förmågan och inte minst att förstå de 

rika möjligheter som inryms i den mänskliga erfarenheten. Detta betyder i sin tur att komplexitet och 

mångfald, mångtydighet, olikhet och ovisshet ses som en tillgång och inte som ett hinder för utveckling. 

(SOU 1997:157:96) 

För att skapa sammanhang som kan synliggöra och också överskrida klassifikationssystem 

och konventioner lyfter utredningen fram det kollektiva arbetsverktyget pedagogisk 

dokumentation för den pedagogiska praktiken. Den pedagogiska dokumentationen bygger på 

gemensamt reflektionsarbete, och utredningen lyfter fram att det är av största vikt att arbetet 

med verktyget blir en naturlig och integrerad del av det dagliga arbetet, för det är då som

möjligheten att skapa de förutsättningar som krävs för att skapa en gemensam förståelse för 

barn och deras läroprocesser finns; händelser och processer skall dokumenteras så att man kan 

reflektera kring dessa:

Genom att dokumentera barnens tankar och handlingar blir det möjligt att få upp ögonen för barns 

utforskande arbete, att synliggöra deras förmågor och låta deras röster komma till uttryck. De dokument 

som skapas kan synliggöra sådant som annars skulle ha förbilvit osynligt: kunskaper, läroprocesser, idéer, 

relationer och uttryck. (SOU 1997:157:99)

Utredningen betonar vidare att dokumentation i form av texter, video, foton, diabilder och 

barnens egna alster även har betydelse för barnen genom att ”de får möjlighet att minnas, 

återbesöka, känna igen och reflektera kring sina egna läroprocesser” (SOU 1997:157:99). Den 

pedagogiska dokumentationen ger potential för barnen att bli sedda som subjekt snarare än 

objekt, vidare har den pedagogiska dokumentationen även värde för föräldrar då det finns 

chans för eventuell delaktighet i dialogen kring verksamheten från deras sida. Samt 
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understryks möjligheten för den pedagogiska dokumentationens betydelse för bedömning av 

verksamheten. (SOU 1997:157)

6. Metod

Den grekiska innebörden av ordet metod är ”vägen till ett mål” (Kvale & Brinkmann 2009) 

och i det som följer beskriver jag detta arbetes väg mot sitt mål. 

6.1 Kvalitativ metod – halvstrukturerad 

livsvärldsintervju

Jag har valt att använda mig av en kvalitativ metod för att närma mig svaret på mina 

forskningsfrågor. Kvalitativ metod bygger på textanalyser, intervjuer och deltagande 

observation. (Thomassen 2007) Min undersökning består av kvalitativa forskningsintervjuer 

och halvstrukturerade livsvärldsintervjuer. I den kvalitativa forskningsintervjun försöker 

intervjuaren förstå hur de personer den intervjuar förstår världen. Intervjuaren letar efter 

meningen i det som intervjupersonerna uttrycker. Genom intervjun skapas kunskap i sociala 

samspel mellan intervjuare och intervjuperson. (Kvale och Brinkmann 2009) Intervjun är som 

ett samtal, men inget vanligt samtal utan ett proffessionelt sådant, inte heller mellan två

likvärdiga parter, eftersom intervjuaren sätter dagordningen och ställer frågorna. Kunskapen 

ses ändock som kunskap skapad i interaktion mellan intervjuaren och intervjupersonen därav 

ordet intervju: ”Inter Views –  som sker mellan två seenden”. (Kvale och Brinkmann

2009:18)

Jag intervjuade pedagoger för att få reda på deras tankar om pedagogisk dokumentation, jag 

hade för avsikt att efter intervjuerna analysera dem för att hitta mening i dem. Då man har 

detta syfte; att få fenomen ur intervjupersonens livsvärld beskrivna för att sedan kunna tolka 
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dessa och hitta mening, för man en halvstrukturerad livsvärldsintervju, vilken är inspirerad av 

fenomenologin. (Kvale Brinkmann 2009) I fenomenologin strävar man efter att förstå världen 

ur ett subjekts perspektiv. Fokus ligger på den upplevda erfarenhetsvärlden – hur vi upplever 

saker snarare än hur det rent objektivt ligger till. (Thomassen 2007)   

Kvale och Brinkmann poängterar det essentiella i att intervjuaren har kunskap om ämnet för 

intervjun för att kunna följa upp och ställa följdfrågor, och man menar att det är detta som är 

den viktigaste faktorn bakom kvaliteten hos den data som produceras. (Kvale och Brinkmann

2009) Därför jag läste in mig på ämnet pedagogisk dokumentation – ursprunget och 

situationen idag innan jag begav mig ut på intervju. 

I intervjuerna använde jag mig av en på förhand gjord intervjuguide med 15 frågor som jag 

skapade efter att ha läst in mig på ämnet. Under intervjuerna använde jag en diktafon samt 

papper och penna. Diktafonen användes i syftet att kunna slappna av och verkligen lyssna på  

det som mina intervjupersoner sade, kunna ha ögonkontakt och få ett naturligt flöde i 

samtalet. Att jag dessutom använde mig av papper och penna har sin förklaring i att jag 

personligen är en skrivande person och finner att jag får ut mycket av stödord som jag skriver 

ner under tiden som intervjun tar plats. Under intervjun försökte jag följa upp svaren och bad

om att få vissa svar specificerade. Kvale och Brinkmann refererar till Borudieus uttryck:

”bandinspelningssociloger” (Kvale och Brinkmann 2009:33) och menar att intervjuarna aktivt

ska följa upp intervjupersonernas svar och försöka klargöra och utvidga deras uttalanden.

(Kvale och Brinkmann 2009)

Innan jag begav mig ut på intervju skickade jag ut intervjuguiden tillsammans med en kort 

presentation av vad mitt arbete skulle handla om och var jag studerar. Jag informerade även 

om konfedentialitet och vilka som kommer att få ta del av arbetet. 

6.2 Urval

Jag har intervjuat pedagoger vid två förskolor. Vid förskola ett intervjuade jag två stycken 

samtidigt, denna förskola beskriver sitt arbete som vanlig förskolepedagogik. Här intervjuade

jag även verksamhetschefen. Vid förskola två intervjuade jag en pedagog. Denna förskola 
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skriver i sin verksamhetsbeskrivning att de arbetar enligt Reggio Emilia. Båda förskolorna

skriver i sin verksamhetsbeskrivning att de arbetar med pedagogisk dokumentation. 

Jag valde att intervjua vid två olika förskolor för att se om  var någon skillnad i hur man 

svarade, jag valde även att ta en förskola som benämner sin pedagogik som Reggio Emilia för 

att se om  hade någon relevans för resultatet. Noteras skall att båda förskolor ligger inom 

Stockholms innerstadsområde, vilket kan ha relevans för resultatet i form av till exempel 

ekonomiska förutsättningar i verksamheten.

6.3 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet

6.3.1 Reliabilitet

Hur väl valt är mitt mätinstrument, intervjuer? Jag använde mig av en på förhand skriven 

intervjuguide med 15 frågor. Denna skickade jag även ut innan jag begav mig till den berörda 

förskolan vilket kan ha resulterat i en fördel eller en nackdel. En fördel är att pedagogerna fick 

chans att tänka efter och förbereda sig, att komma in i sammanhanget innan jag dök upp, 

samtidigt som en nackdel kan vara den precis motsatta. Det faktum att de fick se frågorna 

innan intervjun kan ha färgat svaren så att de kanske i någon mån blev alltför genomtänkta, 

och där igenom inte speglade verkligheten. Jag valde att skicka ut dem innan, men jag skrev 

även att det var en guide och inga bestämda frågor, och att jag ämnade att försöka skapa ett 

levande samtal under intervjuerna. Jag föredrog ändå att skicka ut frågorna i förväg. För att få 

en djupare inblick i verklighetsläget skulle man ha kunnat tänka sig att kombinera 

intervjuerna med observationer på fältet under en tid för att se pedagogerna i deras praktik,

vilket förmodligen hade gett en mer korrekt bild av verkligheten. Att göra fältobservationer 

var dock inget som jag hade möjlighet att göra i denna undersökning.

6.3.2 Validitet

Hur väl mäter intervjuerna det som jag vill veta? Frågorna var 15 stycken, och det var svårt att 

avgränsa sig till att ställa frågor som endast hade med pedagogisk dokumentation att göra. 

Dessutom var det så att intervjuerna svävade iväg till att handla om, för visso intressanta, men

andra saker än vad min undersökning skulle handla om. Man skulle kunna säga att mitt 

mätinstrument mäter mer än vad jag var ute efter, dock är  ju så att man måste se till flera 



18

olika aspekter för att finna svaret. Att bara ställa en rak fråga kändes inte aktuellt i detta läge. 

En annan möjlig felkälla är att svaren i någon mån är för korrekta eller genomtänkta, som jag 

nämnde i stycket om reliabilitet. Jag tycker ändå att jag kom runt risken med ”felsvar” av 

denna sort ganska bra då jag tog gott om tid på mig i intervjuerna och ställde många 

följdfrågor samt varvade med tystnad och eftertänksamhet då intervjupersonerna oftast kom 

med ytterligare kommentarer som visade mer. En annan aspekt att ta hänsyn till är att jag 

intervjuade vid två förskolor; tre pedagoger samt en verksamhetschef. Man kan kanske tycka  

att det är för lite, men jag anser att intervjuernas längd och det faktum att frågorna var så pass 

många ändå gav ett tillräckligt material för att få den inblick i tillståndet när det gäller 

pedagogisk dokumentation som jag eftersökte.  

6.3.3 Generaliserbarhet

Undersökningen gör inga som helst anspråk på att vara generellt giltig för pedagogers 

uppfattning i allmänhet om pedagogisk dokumentation, det är den alldeles för liten för. Denna 

skall mera ses som en inblick, ett ögonblick fångat en höst 2009.

7. Resultat av intervjuer

I det följande redogör jag för resultaten av mina intervjuer. Jag redovisar inte här alla svar,

utan jag har valt att varva med citat i en berättande form och tror att det ger den bästa 

överblicken över intervjuerna. Frågorna har inte heller besvarats under intervjuernas gång i 

intervjuguidens turordning, utan intervjuerna har tagit formen av ett levande samtal där vi då 

och då återgått till guiden för att se till att vi täckt in allting. Varje fråga besvaras med alla tre 

intervjuernas svar, så att man får en överblick över samstämmighet och skillnader i svaren.
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7.1 Intervjupersoner

Intervjuguidens frågor (se bilaga 1):

 Hur länge har du arbetat på den arbetsplats som du arbetar på nu?

 Vilken är din utbildning?

Jag har intervjuat tre pedagoger, två vid förskola ett och en vid förskola två, samt en 

verksamhetschef vid förskola ett. Tiden man arbetat på den nuvarande arbetsplatsen varierar 

mellan mina intervjupersoner och sträcker sig mellan 2 år till 8 år, men alla har befunnit sig i 

förskolans värld en dominerande del av sitt yrkesverksamma liv. Alla mina intervjupersoner 

är förskollärare, men med olika utbildning. Utbildning till förskolläraryrket kan verkligen 

variera, man kan ha gått ut ett förskollärarseminarium på två år 1975 eller vara nyligen 

utexaminerad från en tre - och halvtårig utbildning vid universitet. Dessutom finns en stor 

bredd som handlar om vidareutbildning efter några år. Att vidareutbilda sig är något som 

vissa gör, och även om man inte personligen har gått en vidareutbildning så är uppfattningen 

hos samtliga intervjupersoner att det är bra och att förändring och nya tankar behövs. 

Uppfattningen är den att har en ur personalen gått en kurs kommer den alla till gagn. 

Pedagog 1 berättar att hon arbetat som förskollärare sedan 1988 och arbetat på förskola ett i 

åtta år. Pedagog 2 har arbetat på förskola ett i två år, denne är förskollärare sedan 1985. 

Verksamhetschefen har arbetat vid förskola ett sedan fem år tillbaka. Hon är verksamhetschef 

över denna förskola samt sex andra. Verksamhetschefen är förskollärare i botten, har ingen 

vidareutbildning men har arbetat fackligt inom lärarförbundet i många år och genom den 

erfarenheten fått en sorts vidareutbildning inom bland annat ledarskap. Verksamhetschefen 

påpekar att det inte finns någon speciell utbildning för rektorer vid förskolan så som det finns 

för skolan. Pedagog 3 har arbetat på förskola två sedan januari 2002, hon berättar att hon har 

gått den långa vägen till sin nuvarande yrkesbefattning förskollärare. Hon gick ut en ettårig 

utbildning till barnskötare 1980 och efter ett antal år kände hon att hon behövde ”mer kött på 

benen” och gick då en 50 poängs utbildning(som hon gick ut 1992) - förskollärarlinjen – ett år 

och en halv termin. Denna linje kunde man bara gå om man hade minst fyra års 

arbetslivserfarenhet. Efter förskollärarlinjen har hon läst en hel del kurser på 
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universitetet/lärarhögskolan, bla ”Kreativ bild nivå ett” och ”Pedagogisk dokumentation och 

utforskande arbetssätt”. Den sistnämnda var en uppdragsutbildning – Stockholms kommun 

gav universitetet i uppdrag att forma vissa utbildningar för verksamma pedagoger och så 

kunde man söka dem. Pedagog 3 har dessutom gått kurserna ”Idrott och lek som pedagogiskt 

hjälpmedel”, ”Kreativitet med olika material samt en handledarutbildning”. 

- Så det har jag gjort efteråt för att bygga på lite, för det känner man när man har jobbat ett tag, man 

kommer liksom till en gräns där man känner att man måste lära sig mer och då får man läsa på lite grann, 

vilket är jätteroligt tycker jag. (Pedagog 3)

7.2 Hur ser den pedagogiska dokumentationen ut på 

förskolan?

Intervjuguidens frågor:

 Hur används pedagogisk dokumentation där du arbetar?

 Hur länge har ni arbetat med pedagogisk dokumentation på din arbetsplats?

 Kan du beskriva vad pedagogisk dokumentation är för dig, är den viktig, hur använder 

du den?

Alla personer som jag intervjuar säger att pedagogisk dokumentation används på förskolan 

där de arbetar, dock i olika grad och man menar också olika saker med det. Barnens egna 

pärmar (en pärm till varje barn med olika rubriker; ”jag”, ”mina vänner” etc. med bilder och 

text som följer barnen genom förskolan) dominerar samtalet kring pedagogisk dokumentation 

hos pedagog 1 och 2 vid förskola ett. De har arbetat mycket med pärmen, bland annat har de 

skapat ett gemensamt försättsblad till denna så att den ska se likadan ut på alla avdelningar. 

Verksamhetschefen vid förskola ett utrycker någonting annat som syftet med pedagogisk 

dokumentation och önskar dessutom sätta mer fokus på pedagogernas lärande som hon anser 

är en viktigare fråga. Hon menar att det är lätt att dokumentera ett barns lärande, att det är 
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tydligt att de lär sig, men att pedagogers lärande är svårare att sätta fingret på. 

Verksamhetschefen anser vidare att pedagogisk dokumentation är en av förskolans svaga 

punkter. Samtidigt som hon framhåller att de har arbetat väldigt mycket med denna fråga, 

bland annat genom att den pedagoggrupp, med en förskollärare från varje avdelning, som 

finns tillsatt vid förskolan för att utveckla det pedagogiska arbetet, fått i uppdrag att utveckla 

arbetet med pedagogisk dokumentation. 

Verksamhetschefen ser att det finns två olika arbetssätt med pedagogisk dokumentation, och

det ena anser hon egentligen inte har med begreppet att göra.

- Man kan se på det på två olika sätt, å ena sidan har vi det här med barnens egna pärmar, portfolio eller 

vad man vill kalla det för. Jag tycker inte riktigt att det är pedagogisk dokumentation. Vi har inte kommit 

dit ännu att det är pedagogisk dokumentation för vi har inte de pedagogiska diskussionerna runt dessa.

(Verksamhetschef)

Pedagog 3 på förskola två definierar pedagogisk dokumentation som ett arbetsverktyg som 

kan användas för att synliggöra en läroprocess, hos barn: ”Alltså för att synliggöra tänkande 

och lärande, ett arbetsredskap för att synliggöra läroprocesser hos barnen, det kan vara ett 

skeende, en uppgift eller till exempel barns samstämmighet.” (Pedagog 3) 

Jag frågar om hon använder den pedagogiska dokumentationen för att synliggöra sin egen 

läroprocess: ”Jag använder det inte för att titta på hur vi i personalen tänker eller säger. Det är 

säkert jättebra men så har jag inte använt det.” (Pedagog 3)

Efter beskrivningen av vad pedagogisk dokumentation är så säger Pedagog 3 att det ändå är 

svårt att förklara och återkommer till begreppen redskap och process. Pedagog 3 menar även 

att dokumentationen kan användas för att gå tillbaka tillsammans med barnen till en händelse, 

vilket i någon mån liknar det som pedagog 1 och 2 vid förskola ett uttrycker då de berättar om 

hur de ibland sitter tillsammans med barnen och kikar i deras pärmar. Just en sådan stund, då 

pedagogerna suttit tillsammans med barnen och kikat i pärmarna, var det som ledde till att de 

slutade skriva texten vid bilderna i pärmen i Jagform: ”Jag tycker om banan”, vilket man då 

kom underfund med att man inte kan veta om inte barnet sagt det. Istället övergick man till att 

helt enkelt beskriva vad som händer utan att lägga till känslor eller mening till det som barnen 

inte själva uttryckt. Pedagog 1 och 2 uppger även att de använder sig av dokumentation när de 
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ska planera sin verksamhet, de kan gå tillbaka och se vad som funkat förut och utveckla. Dock 

tycker de att oftast så blir  ändå som man alltid har gjort, och att man dessutom kommer fram 

till att det som funkade förut, det funkar nu - inga nya tankar väcks.

Ett redskap som pedagog 3 vid förskola två använder för pedagogisk dokumentation är

trespaltsdokumentation. Denna kan hon använda sig av då barnen gör något speciellt projekt, 

kanske en gång i veckan. De tre aspekterna i de tre olika spalterna är:

1. Vad barnen gör

2. Vad barnen säger

3. Mina tankar

Hon berättar hur hon använder denna dokumentation.

- Och när jag går igenom och läser sedan,  så väldigt ofta men kanske inte alltid, så hittar jag saker som 

jag inte hade upptäckt om jag inte skrivit någonting. Till exempel en gång pratade de mycket om mängd, 

alltså matematik,  och om inte jag hade skrivit någonting så hade jag inte kunnat gå tillbaka och upptäcka 

det för det var inget jag uppfattade vid tillfället. (Pedagog 3)

Arbetet med den pedagogiska dokumentationen har alltid pågått berättar pedagogerna som jag 

intervjuar, men med olika fokus. Förskollärare som gick ut på 70- och 80-talet fick under sin 

utbildning lära sig att göra observationer, vilket enligt de pedagoger jag intervjuat innebar att 

se vad barnen gör, vad de kan, och framför allt vad de inte kan; vilka barnens svaga punkter är 

så att man kan hjälpa till och stödja. Sedan kom tanken om att dokumentera vad som hände på 

förskolan och nu pedagogisk dokumentation, som innebär att reflektera och använda 

dokumentationen i planering av verksamheten. Dessutom så arbetar olika pedagoger på olika 

sätt med pedagogisk dokumentation, beroende på intresse för verktyget. Det är över huvud 

taget ett stort ansvar för arbetet med dokumentationen som läggs på den individuella 

pedagogen. Pedagog 3 utrycker detta speciellt men är också noga med att säga att hon inte 

tycker att ansvaret på den egna personen gör någonting, hon arbetar gärna ensam och känner 

dessutom att hon kan fråga någon kollega om det är något hon undrar. 

Den pedagogiska dokumentationen beskrivs som alltifrån att man känner att man inte 

behärskar den och tekniken som skall användas tillsammans med den, till att man använder 
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den som ett arbetsverktyg som verkligen gör skillnad. Det är en stor spridning i användadet av 

den pedagogiska dokumentationen som enligt pedagogerna själva beror dels på utbildning, 

och dels på eget intresse.

Vidare kommer samtalet med pedagog 1 och 2 vid förskola ett in på syften med att sätta upp 

dokumentationen på väggen: ”Ja, dokumentationen på väggen är till för att visa lite grann. Det  

visar på vad vi gör när vi till exempel går ut i skogen.” (Pedagog 2)

Pedagog 3 berättar att diskussionerna har varit många på hennes förskola om vad man sätter 

upp på väggarna. På väggarna kan man ju inte sätta upp trespaltsdokumentationen som den är 

tycker man för det känns för utlämnande. Därför är trespaltsdokumentationen ett 

arbetsredskap för pedagogen och ingen annan. På väggarna vill man ha saker för föräldrarna 

men då måste texten omarbetas för syftet – gärna med utdrag ut läroplanen samt med 

passande rubriker så att man synliggör för föräldrar vad det är som sker på förskolan. För 

barnens skull behövs ingen text, de kan ju inte läsa. Men däremot så tänker pedagog 3 på att 

verkligen visa barnen vad hon satt upp så att de vet. Dels kanske bilderna sitter för högt upp, 

och dessutom vill hon ge bilderna mening för barnen, och så att de kan visa sina föräldrar 

sedan. Detta uppfattas som en viktig del av arbetet med dokumentationen. 

Verksamhetschefen vid förskola ett berättar ett exempel på vad hon anser att pedagogisk 

dokumentation kan vara, som handlar om barns inflytande.

- Man skulle kunna fråga såhär: ’Pratar vi med barnen eller till barnen?’ Sedan tar man en dag och iakttar 

varandra. Sedan sätter man sig ned och pratar med varandra om det man sett. Här finns ett otroligt 

lärande. Då kan man kanske se att man inte pratade med barnen i hallen till exempel utan mer till barnen. 

Då ställer man sig sedan frågan vad  berodde det på och så kanske man kommer fram till att: ’det är för 

att vi är för många i hallen samtidigt’. Istället för att säga att: ’det är så rörigt i hallen’, detta är 

pedagogisk dokumentation. Vi är väldigt bra på att beskriva vad vi gör. Men inte hur vi gör. Jag tycker att 

den pedagogiska dokumentationen handlar mer om hur och varför vi gör än vad vi gör. Dokumentationen 

i pärmen handlar om att nu går vi till skogen: ’Nu bär jag ryggsäcken’ För personalen ska det  handla om 

hur och varför: ’Uppnådde vi målet?’, ’Nej, därför att på vägen bara kryllade  av sniglar’,  ’Vad hände 

då?’, ’Vad lärde vi av det?’ (Verksamhetschef).  

Samtalet med verksamhetschefen kommer också in på hur man får föräldrar att se vad man 

gör i förskolan, vilket uppfattas som svårt. Till exempel hade föräldrarna i en enkät inte 
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uppfattat att personalen arbetade med barns socialisering, då ställde man sig frågan: ”Hur  kan

det komma sig, det är ju det vi gör hela tiden?” Verksamhetschefen menar då att man kan 

fråga sig: ”Varför man inte når ut med ?” och: ”Varför når vi inte fram med att förklara? ”:

- Till exempel har vi samling varje dag, men varför har vi det? Jo, det är en del i socialiseringen och det är

det som vi måste synliggöra. För oss själva, och för föräldrar. (Verksamhetschef)

- Jag får uppfattningen att du tycker att pedagogisk dokumentation är en grundpelare i verksamheten?

(Jag)

- Ja, absolut.. och det är ju det som gör att vi utvecklas. Väldigt många sysslar med pedagogisk 

dokumentation här i huvudet. Man pratar, ändrar. Det är en form av pedagogisk dokumentation. Men 

finns det inte nedskrivet, då är det ingen pedagogisk dokumentation ändå. Jag säger  till dem, ni gör ju det  

här hela tiden! Men ni måste träna er på att skriva ner det och koppla det sedan till Lpfö98. Det är ju 

också vårt uppdrag, från politikers sida osv. (Verksamhetschef)

Pedagog 3 vid förskola två berättar också om enkäter som skickas ut till föräldrar i samband 

med kvalitetsutvärdering av förskolan och nämner även hon frågan om barns socialisering 

som fått  låga poäng. Eftersom föräldrar inte uppfattar att pedagogerna arbetar med barns 

socialisering så har man nu på förskola två börjat att använda sig av rubrikerna som finns i 

enkäten till dokumentationen på väggarna, så att dessa skall kopplas ihop. 

Pedagog 3 berättar vidare att hon förutom trespaltsdokumentation använder sig av en dagbok, 

när hon haft sina grupper eller projekt. Där skriver hon ned vad de gjort, så att hon inte ska 

glömma. Hon nämner här ett exempel på en sak som hon upptäckt genom sina 

dokumentationer av vad barnen gjort i ett projekt: ”De räknade och använde sig av fyrkanter 

som de kallade rutor. Faktiskt!” (Pedagog 3)

Pedagog 3 återgår till sin lilla ”fusklapp” där hon formulerat vad pedagogisk dokumentation 

är för henne.

- Pedagogisk dokumentation är alltså en metod för att synliggöra och öka medvetenheten om det egna 

arbetet i förskolan och därmed göra det möjligt att utveckla och reflektera över förhållningssätt, arbetssätt 

och lärandeprocesser. (Pedagog 3)
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Hon påpekar att dokumentationen inte automatisk blir pedagogisk utan att det sker först då 

den används för att förstå och fatta nya beslut om utmaningar för barns och vuxnas lärande i 

ett socialt samspel. Vidare definierar pedagogen pedagogisk dokumentation som ett 

utvärderingsdokument som riktas mot den didaktik man tillämpar och framhåller samtidigt att 

den kan användas till vad man vill beroende på vad man är ute efter att se – lärande för barnen 

eller för pedagogerna.

Eftersom intervjun med pedagog 1 och 2 vid förskola ett kom att kretsa så mycket kring

barnens pärmar frågar jag även pedagog 3 om barnens pärmar eller portfolio: ”Portfolio kallar 

vi det inte för, utan ”Barnens pärm”. Denna är ett samlande av dokument över barnets tid på 

förskolan.” (Pedagog 3)

Påpekas skall att pedagogen inte benämner pärmen som pedagogisk dokumentation och heller 

själv inte tagit med denna i vår intervju utan det var jag som ställde frågan.

En sak som vi med jämna mellanrum återkommer till i intervjuerna är den pedagogiska 

dokumentationens roll för föräldrar, och pedagog 3 vill här påpeka skillnaden mellan 

information och dokumentation. Information till föräldrar är just det – information. 

Dokumentationen visar som sagt mer en läroprocess. Sedan uttrycker pedagog 3 att det är 

även skillnad på dessa och andra bilder, man kan till exempel välja att sätta upp bilder för 

inspiration i till exempel bygghörnan på några barn som bygger, dessa bilder skall då ses som

inspirationsbilder. 

7.3 Utbildning i pedagogisk dokumentation

Intervjuguidens frågor:

 Vad har du för utbildning i detta sätt att arbeta – med pedagogisk dokumentation?

 Hur introducerades arbetet med pedagogisk dokumentation där du arbetar?
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Pedagog 1 och 2  vid förskola ett säger att utbildning i pedagogisk dokumentation inte har 

funnits, utan att det har varit mer styrt av intresse vilka vid arbetsplatsen som arbetar med 

dokumentation och hur. Pedagog 2 kommer in på sitt förra jobb och berättar om en 

vidareutbildning hon fick gå i barns utveckling och dokumentation av den.

- Vi hade någonting som hette trappan, det var någon slags trappa för barnen över… ett slags stegtrappa. 

Nu har jag nästan glömt bort hur det där var. Men vi fick i alla fall gå en väldigt gedigen utbildning 

allihopa för att kunna dokumentera på det där sättet som kommunen ville att vi skulle göra då. Så hade vi 

bilder på barnen på ett annat ställe som dom, barnen, själva fick använda men den här pärmen som vi 

hade med trappsteg , åldersindelat ungefär, var en översikt över hur långt har just jag kommit, inte alla 

treåringar, utan jag (Pedagog 2).

Ett försättsblad till barnens pärmar har som sagt skapats av pedagoggruppen vid förskola ett

och det har varit uppskattat av de andra pedagogerna då många upplevt arbetet med pärmen

som svårt. Bla har, tycker de, bladet hjälpt dem att tänka efter varför de tar ett foto, varför de 

väljer att dokumentera, en introduktion till arbetet med pärmen: ”För det är ju egentligen det 

viktigaste, varför tar jag de här fotona? Och så har vi försökt få in läroplanen i det här då.”

(Pedagog 2)

Diskussionen leder in på kunskaper.

- Förra årets pedagoggrupp hade ju  i uppdrag att prata om hur vi skulle gå vidare med här, så det var 

egentligen så det startade.  Så vi pratade väldigt mycket om hur vi skulle gå vidare och då kom vi fram till 

att det första var att inventera kunskaper om datorer. Vad behövs för att utföra arbetet? För när man 

frågade runt så tyckte människor att ’ja, men jag kan ju inte, jag förstår inte hur jag ska göra..’ Man 

undrar hur man ska komma dit. Så kunskaperna kändes som att det var det viktigaste att utvärdera. För 

kan man inte använda datorn osv.. då kan man ju inte utföra arbetet! Då kan man inte komma med det här 

i första hand (visar försättsbladet till portfoliopärmen). … då bestämde vi att man fick välja vilken grupp 

man ville vara i Camedia Master, Power Point eller Word. (Pedagog 1) 

En av pedagogerna berättar om en annan pedagog som ska gå förskolelyftet till våren, och att

detta med fortbildning är något som man kan ta till när man känner att man vill vidare. 

Arbetet som förskollärare beskrivs som dynamiskt och i ständig förändring och att det är

denna aspekt av yrket som är det roliga: ”När allt går på rutin så ser man inte sitt eget jobb, 

efter fem sex år behöver man kanske en ny input.” (Pedagog 1)
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Pedagog 1 och 2 berättar också att förskolan har en pedagoggrupp tillsatt med en förskollärare 

från varje avdelning plus en från en annan förskola, sju stycken allt som allt, som sitter och 

utvecklar arbetet på förskolan en gång i månaden. Förra årets grupp hade i uppdrag att 

fundera över hur de skulle gå vidare med pedagogisk dokumentation, här beskrivs arbetet med 

att lära alla pedagoger kunskaper om tekniken – för kan man inte använda den då blir det

svårt.  Detta måste komma i första hand. Dessutom så gjorde man lathunden till personalen 

för barnens pärmar.

Verksamhetschefen vid förskola ett uppger att har de jättelångt kvar i arbetet med pedagogisk 

dokumentation och menar att det som förskolan sysslar med just nu är dokumentation, men 

inte pedagogisk dokumentation. Hon berättar vidare att hon förra året gjorde en blankett som 

hon kallade pedagogisk dokumentation, som personalen skulle fylla i: ”Säg att man gjorde ett 

projekt, ett temaarbete eller att man har en situation, genom att fylla i den här blanketten så 

kan den  hjälpa till att reflektera.” (Verksamhetschef)

Blanketten hade följande punkter:

1.   Hur startade projektet?

2. Vad fick pedagogerna ut av ?

3. Vad fick barnen ut av ?

4. Hur avslutades ?

5. Intressanta reflektioner.

Verksamhetschefen påpekar att blanketten inte skulle vara någon utvärdering; detta är inget 

som kan avslutas utan  det är en ständigt pågående process.

- Det var ett sätt för mig att få folk att reflektera över dokumentationen, att liksom det är inte bilder som 

man sätter i en pärm. Utan det är ju att reflektera över sin verksamhet/.../ Detta är för mej den 

pedagogiska dokumentationen. (Verksamhetschef)

Vidare berättar verksamhetschefen att hon ser på planeringsdagarna, som de har en gång per 

termin, som träningsläger där man kan träna på att använda pedagogisk dokumentation, för 

hon inser att det behövs mycket träning. Pedagogerna måste få skriva mycket. Dokumentera 

och utifrån detta reflektera tillsammans. Hon poängterar här den kollektiva processen: ”En sak 
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är att man reflekterar själv. Men det är en annan sak är att göra det med någon annan.”

(Verksamhetschef)

Jag frågar var hon får sina idéer om pedagogisk dokumentation ifrån.

- Ja, jag snappar upp lite överallt, går på  magkänsla,  detta känns bra eller detta känns inte bra. Jag är ju 

förskolechef sedan finns det högsta förskolechefen… och en annan förskolechef, vi reflekterar mycket. Vi 

tycker mycket lika. Vilket är väldigt bra. (Verksamhetschef)

Jag frågar vidare hur hon gör för att föra ut idéerna till personalen.

- För ungefär för ett år sedan, då kände jag att man kom inte någon stans i den pedagogiska 

dokumentationen. Så vi bestämde att en förskollärare från varje avdelning skulle ha pedagogiskt 

ledaransvar och dessa sex stycken plus en till från min andra förskola bildar en pedagogisk grupp som jag 

träffar var tredje vecka. /…/  Detta blir ett forum där man kan prata om sådana här frågor.

(Verksamhetschef)

Verksamhetschefen berättar att denna pedagogiska grupp bl.a. fått i uppgift att diskutera den 

pedagogiska dokumentationen förra terminen och att diskussionerna fortsätter denna termin. 

Det man gjort så långt i denna grupp i denna fråga är att göra ett gemensamt försättsblad till 

barnens pärmar. Alltså ligger frågan kvar, och näst i tur ska miljön komma. 

Verksamhetschefen menar att det är så man får göra, ta en fråga i taget och beta av och att den 

pedagogiska dokumentationen hela tiden finns med som en utveckling.

- Det här med dokumentationen ligger hela tiden med. Man utvecklar, får nya tankar, omvärderar hela 

tiden tycker jag. Det är det som är spännande med det här jobbet. (Verksamhetschef)

Verksamhetschefen uttrycker att en dokumentation som kan användas för lärande, för 

pedagogerna och verksamheten är viktigare än dokumentationen av barnens lärande. Hon 

påpekar att Barnens pärmar inte är det arbetsverktyg som är lämpligast i denna fråga. Jag 

frågar om det kanske är pedagogerna som borde ha pärmar och verksamhetschefen säger att  

det är faktiskt några som har det och där de bland annat har den där blanketten som hon 

skapat om pedagogik dokumentation. Verksamhetschefen uttrycker att det är svårt det här och 

jag frågar varför.
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- Det är svårt att prata om sitt eget arbete, att man ställer sig utanför och ser på  utifrån, och granskar. 

Antingen blir det väldigt lätt att ”jag kan ingenting” eller så att ”åh jag är så duktig på  här” och så tycker 

kanske de andra att man skryter. Eller att man känner så. (Verksamhetschef)

Hon påpekar att man måste vara trygg i sin arbetsroll och sitt arbetslag för att kunna arbeta 

med pedagogisk dokumentation och menar att det är bra att ha olika åsikter men att man 

måste bestämma sig för att arbeta med att mötas istället för att bara se olikheter och 

svårigheter. 

Jag frågar pedagog 3 vid förskola två om hon blir handledd av sin chef i arbetet med 

pedagogisk dokumentation. Svaret blir att den högsta chefen över huvud taget aldrig är med 

på deras möten, men att de har en pedagogisk ledare som är med. Hon leder inte heller på det  

sättet utan det är mer så att hon står till tjänst och fixar det som pedagogerna ber om, om man 

till exempel vill gå en kurs eller så. Pedagog 3 påpekar här att det kanske är så att man heller 

aldrig ställt frågan om hur man arbetar med pedagogisk dokumentation.

Trespaltsdokumentationen har man dock gått igenom på APT (arbetsplatsplanering en gång i 

månaden där all personal och chef närvarar).

Pedagog 3 säger att hon tror på fortbildning för personalen och att det yttersta intresset för att 

personalen skall få kunskap i användning av pedagogisk dokumentation borde komma från 

chefen, men så har fallet inte varit utan initiativet har kommit från pedagogerna själva.

Jag frågar pedagog 3 om det som hon uttrycker som sina tankar om den pedagogiska 

dokumentationens roll arbetet som förskollärare är en uppfattning som är gemensam för all 

personal på hennes förskola. På denna fråga svarar pedagogen att hon inte tror det. Hon säger 

att alla inte har formell utbildning och nog inte har insikt i vad pedagogisk dokumentation

innebär. Hon säger att de har pratat om pedagogisk dokumentation i personalgruppen nyligen, 

men att hon tror att många tycker att  är svårt. Hon säger vidare att det är ett ganska nytt 

tankesätt som till exempel inte fanns med när hon gick sin utbildning till förskollärare, då man 

mer gjorde observationer och tittade på förmågor, medan nu ska man kolla efter en process.  

Hon berättar att de pratat mycket om synen på barn och utvecklingen av denna mot ett 

kompetent och rikt barn. Sedan uppger hon att då hon arbetar medvetet med pedagogisk 

dokumentation och även om hennes närmaste kollega inte gör  på samma sätt, så är denna
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med när hon gör det och på detta sätt blir hon delaktig och får en inblick i hur man kan tänka. 

Hon gör kanske sedan på liknande sätt.

7.4 Tid och planering

Intervjuguidens frågor:

 Hur mycket barnfri tid har du?

 Vad skall denna tid räcka till?

 Hur mycket av din barnfria tid har du avsatt för pedagogisk dokumentation?

 Hur använder arbetslaget dokumentationen i planeringen?

Förskola ett har tre timmar barnfri tid i veckan och förskola två har två timmar och fyrtiofem 

minuter. Denna tid skall räcka till arbetsplatsplanering en gång i månaden, gemensam 

planering i arbetslaget för verksamheten, fotohantering, skriva text, underhålla pärmar, 

reflektion över ett projekt, planering av projekt, förberedelser inför utvecklingssamtal och 

föräldramöte. Tiden till pedagogisk dokumentation beskrivs som den egna planeringen, som 

utförs enskilt, vilket blir ca två timmar i veckan. 

Verksamhetschefen vid förskola ett säger att det inte är ett bestämt antal timmar i veckan som 

är enskild planeringstid, utan att det är mer i form av en ”tidsbank” där man tar vid behov, 

ibland kan det vara mer, ibland mindre tid som tas ut. Verksamhetschefen berättar att när hon 

kom till förskola ett så fanns ingen planeringstid och att det tagit henne ett par år att 

genomföra planeringstid och få alla att förstå syftet med denna. Hon kallar tiden

”förtroendetid” och denna är 88 timmar på en termin som personalen disponerar fritt över. 

Pedagog 1 och 2 vid denna förskola hade ju tidigare sagt tre timmar i veckan till mig, men 

verksamhetschefen såg det mera som en ”tidsbank”. Hon har även en blankett man fyller i och 

redovisar vad man gjort under sin planeringstid. I november kan man se vilket saldo man har 
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på ”tidsbanken” och diskussioner kan då uppstå om någon tagit ut lite eller för mycket. Man 

kanske måste dra ned på ambitionen och komma ihåg att man är ett arbetslag, och att inte den 

enskilde ska ta på sig allting. Åtgången av planeringstid kan bli ojämnt mellan personalen. 

Verksamhetschefen tycker dock det är bra att tiden är rörlig jämfört med förut då 

planeringstiden ingick i ett avtal som var bestämt. Nu kan man mer se till behov och 

planeringen kan se olika ut vid olika tillfällen. Vid frågan om ekonomin har någon roll i hur 

mycket planeringstid man får ta ut så blir svaret nej, det är mer en organisationsfråga. 

Pedagogerna använder dokumentationen för att gå tillbaka och se vad som fungerat, för att 

slippa komma på något nytt när man kan göra samma sak som man gjort en gång förut. Fast  

det påpekas att allting alltid förändras.

Tiden anses tillräcklig av pedagog 1 och 2 även om de sedan i ett annat sammanhang ändå 

uppger att den är för kort för att man ska kunna ha tid att reflektera tillsammans med andra 

pedagoger. 

Pedagog 3 vid förskola två säger att tiden används till egen reflektion och utveckling som 

pedagog, det är också en önskan från verksamhetschefen vid förskola ett att fokus skall ligga 

mer på pedagogers lärande och reflektion. Den kollektiva processen pedagoger emellan 

eftersöks av pedagog 3 men hon anser att det inte finns tid till den.   

Verksamheten på båda förskolorna beskrivs av pedagogerna som ganska strikt inplanerad, 

vilket ger utrymme för bland annat dokumentation. 

De två timmar som är enskild planering ägnas åt att ta reda på foton på förskola ett. Man får 

hålla till var man vill. En av pedagogerna säger att hon går hem och gör sin planering och då 

får hon jättemycket gjort. Men hon berättar samtidigt om ett annat ställe där hon arbetat där

det var bestämt att man måste vara kvar på förskolan för att tiden missbrukats och inget blivit 

gjort fast än man tagit ut tiden. En nackdel med att tvingas kvar på förskolan hade varit att 

eftersom man är kvar på förskolan kan planeringen utebli om någon är sjuk. Jag frågar om det 

kan bli så att man tar av sin fritid när man tar med sig arbetet hem, men detta anses inte vara 

något problem. Om man gör det är man medveten om att det är ens eget val.
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Pedagog 3 berättar att en timme till pedagogisk dokumentation i veckan går åt om man kör ett 

projekt där man verkligen använder pedagogisk dokumentation. Det är mycket bildhantering, 

vilket tar ganska mycket tid i anspråk. Denna tid upplevs som att den inte riktigt finns, i alla 

fall inte för att kunna arbeta med dokumentationen varje dag i någon sorts struktur mellan 

vissa klockslag. Arbetet utförs då tid finns. Man ger också varandra tid till arbetet med 

dokumentationen, det uppfattas som viktigt. Pedagog 3 säger vidare att pedagogisk 

dokumentation är ett kollektivt arbetsverktyg och ett gemensamt reflektionsdokument lärare 

emellan, barn emellan, mellan lärare och barn och mellan förskola och föräldrar, dock är tiden 

till sådana dialoger inte tillräcklig.

- Men där kan jag säga. Lärare emellan, den tiden finns inte. Jag tar hand om mitt, självklart om man 

undrar något så kan man ta det med en kollega lite snabbt, men annars är det lite för ont om tid för att 

varje tillfälle sätta oss ner och diskutera. Vi gör det ju på våra arbetsplatsträffar en gång i månaden, då vi 

har en punkt som handlar om projekten vi håller på med just nu,  men det är för sällan. (Pedagog 3)

7.5 Teknisk utrustning

Intervjuguidens frågor:

 Var ligger fokus i  arbetet? Bild, fotografisk bild, text? Vilken metod för 

dokumentation föredrar du? Hur gör du? 

Foto

Fotografisk bild dominerar i alla intervjuer, det är där arbetet med pedagogisk dokumentation 

har sitt fokus. Utskrifter väljs noga men behöver inte sparas på om de används med ett gott 

syfte, man tänker även på att man kan använda dem i många olika sammanhang, ge den till 

föräldrar, använda den i samlingar med barnen osv. Pedagog 3 vid förskola två säger att 

åtgången på material är ungefär tio foton på fem ark, och det är ungefär vad man skriver ut på 

ett projekt per vecka, men där emellan skrivs fler bilder ut till väggar, information och 

pärmar.
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Text

Texten vid bilderna i pärmarna skall inte utgå från Jagform poängterar man på förskola ett, 

utan skall mer kort och gott beskriva vad som händer. Vid båda förskolorna finns en tanke om 

texten som en fördjupning av bilden och en proffessionalisering av arbetet. Utdrag ur Lpfö98 

och passande rubriker skall synliggöra arbetet på förskolan och fram för allt göra föräldrar 

medvetna om vad som sker på förskolan. Verksamhetschefen vid förskola ett uppger att 

arbetet med pedagogisk dokumentation handlar både om bilder och om text. Till exempel när 

man sätter upp bilder på väggen så kan de få väldigt olika betydelse beroende på vad man 

sätter för text bredvid dem. Rubriker som ”Barns inflytande” eller ”Barns socialisering”

samt text från Lpfö98 höjer och synliggör verksamheten. 

Datorer och kameror

Vid förskola ett beskriver man hur nya datorer, kameror och program, där text blivit enklare 

att lägga till bilderna, underlättat arbetet med pedagogisk dokumentation. 

På båda förskolorna finns  nya bärbara datorer samt två kameror på varje avdelning. På 

förskola två finns ett rum som de kallar för sitt dokumentationsrum (det är här vi sitter under 

intervjun). Pedagogen säger att de har väldigt god teknisk utrustning på förskolan; dator som 

är uppkopplad på intranätet stockholm kommun, laserskrivare, kopieringsapparat, 

inplastningsmaskin, skärmaskin. Utöver dessa saker har varje avdelning en egen bärbar dator, 

skrivare, skanner, ritbord samt digitalkamera.

Anteckningsblock

Pedagogerna vid förskola ett återkommer med jämna mellanrum till idén om att använda ett 

anteckningsblock som stöd för pedagogen; att skriva ner när man ser något av betydelse. 

- Ibland hinner man inte med att fota det där lilla ögonblicket. En liten anteckningsbok att ha på sig hela 

tiden vore bra. (Pedagog 1)

- Sådant som vi pratar om nu  är sådant här gammalt. Att man skulle gå med en fickalmenacka och gå och 

fylla i. Men det är inget som jag gjort. Jag kommer ihåg mer med foton.  (Pedagog 2)

- Fast ibland är det intensivt, man hinner inte. Ibland hinner man inte ens fota, man skulle ju ha kameran 

kring halsen hela tiden. (Pedagog 1)
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- Men man måste ladda ner bilderna direkt man kommer in från en aktivitet. Det har vi verkligen tid med 

nu fast även när vi inte hade tid gjorde vi det. Då gav man varandra tid.  (Pedagog 2)

Värt att notera

Ingen pratar om teckningar eller andra verk gjorda av barnen förutom verksamhetschefen vid 

förskola ett, som vid ett tillfälle säger att man kan knäppa kort på när ett barn målar och sedan

sätta upp fotot bredvid alstret barnet målat, och på så sätt synliggöra för barnet hur han eller 

hon målat. Hon föreslår även en serie där man kan visa på en läroprocess: ”Nu håller du 

penseln så, förut höll du så.”

7.6 Den pedagogiska dokumentationens roll för 

pedagogen

Intervjuguidens frågor:

 Vad är den pedagogiska dokumentationens roll för dig som pedagog?

 Har arbetet med pedagogisk dokumentation ändrat ditt synsätt på din roll som lärare?

För pedagog 1 och 2 vid förskola ett preciserar jag frågan lite och frågar hur de hittar svar på 

de frågor de har om sitt arbete, hur de vill utföra arbetet i verksamheten och hur de gör för att 

planera verksamheten. Pedagogerna svarar att dokumentationen ibland hjälper dem att se 

sådant de inte skulle ha sett annars, men att ibland känns det inte så: ”Ibland hittar man svar 

då man dokumenterar men ibland tänker man ’så här har jag alltid gjort’.”  (Pedagog 1) 

Arbetslagets förmåga att samarbeta kring dessa frågor kommer på tal.

- Men det är väl ett förhållningssätt också. Att man måste tänka efter hela tiden. Och ha en dialog med 

sina medarbetare. Det är viktigt att man har ett bra klimat i arbetslaget så att man kan ställa de här 

frågorna till varandra. Det förenklar mycket om man har samma tänk. Här inne hos oss tycker jag att vi 

har det. (Pedagog 1)

- Om man inte har samma tänk, hur gör ni för att närma er varandra då? (Jag)
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- Det [arbetslaget] är ju det viktigaste man har. Att man kan tillåta att man har olika åsikter. Det finns 

inga rätt eller fel och man måste kunna mötas någonstans. Så att man får ut något gott av det. (Pedagog 1)

- Hur kommer man dit?(Jag)

- Ja att man inte ser det som någon prestige. Att ’jaha hon kan allting’, om man kan släppa det . Alltså det

handlar om att kunna rannsaka sej själv. (Pedagog 1)

- … så att det blir någon kritik. Det är inte så himla lätt. Det får inte  bli personligt. Man kan lätt ställa 

frågan ’Hur tänkte du nu?’ Då kanske den man frågar inte har tänkt och då måste den tänka efter.

(Pedagog 2)

Pedagog 3 vid förskola två menar att pedagogisk dokumentation är ett arbetsredskap som gör 

att jobbet utvecklas och man får syn på saker man annars inte skulle ha sett. På frågan om hur 

den pedagogiska dokumentationen ändrat hennes synsätt på sin egen roll som lärare skiner 

pedagogen upp och säger att det verkligen är så att den pedagogiska dokumentationen har 

förändrat hennes syn på sin egen roll som pedagog. Den har fått henne att se saker som hon 

annars inte skulle ha sett och få förståelse för barns läroprocesser och hennes egen roll i dessa.

Verksamhetschefen vid förskola ett menar att den pedagogiska dokumentationens roll för 

pedagoger befinner sig i startgroparna på hennes förskola och att ännu finns mycket jobb 

kvar, hon vill se den användas på ett mer medvetet reflekterande sätt av pedagogerna för deras 

eget lärande.  

7.7 Den pedagogiska dokumentationens roll för barnen

Intervjuguidens frågor:

 Vad är den pedagogiska dokumentationens roll i barns lärande?

- Barns egen upptäckt, det tycker jag är svårt. Jag har svårt att använda den [pedagogisk dokumentation] 

så. Man har tankar om hur man skulle vilja använda den men jag kan inte. Jag skulle vilja använda datorn 

som ett instrument, eller jag vet inte…(Pedagog 1)
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- Det finns inte tid. Jag vet inte om det är möjligt att engagera barnen i datorn, för det  

finns inte tid. Om dom ska ha inflytande och se sitt eget lärande, i dokumentationen… då borde de ju vara 

med när vi väljer ut bilder. Och berätta själv om bilden. (Pedagog 2)

Verksamhetschefen vid förskola ett säger att pedagogisk dokumentation leder till att barn 

själva får syn på sitt eget lärande därför är det pedagogens jobb att göra lärandet så tydligt för 

barn som möjligt så att de ser sitt lärande. Det kan handla om att kombinera olika saker – att 

sätta upp teckningen de ritat men också foton över hur de gjorde när de ritade. Då kan de se 

att: ”kolla där ritade jag” och koppla ihop aktiviteten med teckningen. En utveckling kan visas 

på detta sätt över en tid.  Personalen skall prata med barnen kring detta och det tycker hon 

också att de gör: ”Alltså de pratar väldigt mycket med sina barn om pärmarna.”

(Verksamhetschef)

Hon ger ett exempel på en avdelning där de hade problem med barnens påklädning. De tog då 

bilder i en serie där strumporna åkte på först, sedan byxorna, ända tills skorna och mössan och 

sedan sattes bilderna upp och barnen kunde då se vad de behärskade: ”Att ”Jo men jag kan 

ju”, det blev ett sätt att synliggöra, ett lärande och även ett sätt att höja självförtroendet hos 

barnen.” (Verksamhetschef)

Verksamhetschefen höjer ett varningens finger för att det lätt kan bli floskler kring 

diskussionen om att man synliggör barns lärande, man måste också göra det, och här kommer 

hon in på pedagogers lärande: ”Det är därför jag egentligen hellre skulle vilja sätta fokus på 

personalen.” (Verksamhetschef)

Pedagog 3 vid förskola två tycker att frågan om betydelsen av den pedagogiska 

dokumentationen för barn är svårbesvarad men menar efter ett tag att den pedagogiska 

dokumentationen kan göra att barn får syn på sitt eget lärande och att det gör att de växer och 

får självförtroende. 
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8. Analys

I detta avsnitt diskuteras aspekter som hittades i analysen av intervjuerna som är av betydelse 

för arbetet med pedagogisk dokumentation samt mina reflektioner kring dessa.

8.1 Två spår som synliggör en process – barnens 

pärmar och pedagogisk dokumentation

Svaren på mina intervjufrågor avslöjar en tvådelad bild av arbetet med pedagogisk 

dokumentation. Dels har vi arbetet med barnens pärmar, där pedagogerna arbetar mycket med 

det praktiska; vilka rubriker ska det vara, hur ska texten vara formulerad osv. Samtidigt finns

det  hos pedagog 3 vid förskola två och verksamhetschefen vid förskola ett en idé om den 

pedagogiska dokumentationens roll som arbetsverktyg för pedagogen. Man kan säga att det

finns två spår i arbetet med pedagogisk dokumentation hos pedagogerna, och dessutom en 

klyfta mellan dessa två. Men även en tredje aspekt återkommer i alla intervjuer, och den 

handlar om att nå ut till föräldrarna. Att synliggöra för föräldrar vad man gör på förskolan 

anser alla i min intervjuundersökning är av vikt. 

Pedagogisk dokumentation så som Loris Malaguzzi utvecklade den i Reggio Emilia skulle 

vara ett instrument för att arbeta med verksamhetens demokratiprojekt, att forma 

självständiga, tänkande individer snarare än auktoritetstyrda lydande människor. Malaguzzi

menade att barn har hundra språk för att uttrycka sig, och att den pedagogiska 

dokumentationen skulle hjälpa till att synliggöra dessa. Dessutom ska den pedagogiska 

dokumentationen synliggöra för pedagogerna själva hur de arbetar, samt för samhället och 

politikerna, den är ett verktyg för barns äkta inflytande och demokrati. (Forsell 2005, 

Dahlborg, Moss & Pence 2003) Pärmar som visar en utveckling av barnens tid på förskolan 

där det kan finnas väl valda bilder gjorda av barnen och foton tagna på barnens aktiviteter

samt någon barnintervju gjord cirka en gång per termin, fyller inte funktionen att synliggöra 

barns hundra språk, utan lutar snarare mot någonting annat. Dahlborg, Moss och Pence 

skriver att arbete med observation och pedagogisk dokumentation i Sverige har förståtts i 
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relation till teorier om barns utveckling. Man har då till exempel använt observation och 

dokumentation för att utvärdera och klassificera barn enligt givna utvecklingsnormer, vilket är 

långt ifrån tanken i den pedagogiska praktiken i Reggio Emilia. (Dahlborg, Moss & Pence 

2003) Detta är precis vad pedagog 2 vid förskola ett pratar om då hon nämner ”trappan” som 

de dokumenterade barn efter på hennes tidigare arbetsplats. I pärmen vill pedagogerna vid 

förskola ett just dokumentera någon sorts utveckling, gärna kronologiskt och med olika 

rubriker; man söker ordna upp och sortera bland barnens kompetenser. Är det möjligt kan  

man fråga sig, eller ens i linje med läroplanen? Vid förskola två finns också denna pärm, men 

den benämns inte som pedagogisk dokumentation. Inte heller verksamhetschefen vid förskola 

ett kallar den för pedagogisk dokumentation. 

Viljan att använda pedagogisk dokumentation för att synliggöra för föräldrar vad man arbetar 

med närmar sig tanken i Reggio Emilia om att söka skapa en dialog med föräldrar. Det

dialogiska perspektivet är centralt i tanken om pedagogisk dokumentation. 

Men hur kan det då komma sig att intervjun med pedagog 1 och 2 vid förskola ett domineras 

av samtal kring pärmen? Det är en dokumentation, ja, men är det pedagogisk dokumentation? 

Nej. Kanske ligger den istället farligt nära en bedömning av det enskilda barnets utveckling, 

så som skolverket varnade för i sitt pressmeddelande, då de skrev att tendensen är den att 

alltfler förskolebarn kartläggs och bedöms på ett sätt som inte är enligt läroplanen.(Skolverket

2008)

8.2 Utbildning – löpande fortbildning nödvändigt i en 

dynamisk yrkesroll

Uppfattningen av vad pedagogisk dokumentation är och vad den fyller för funktion i 

verksamheten skilde sig alltså väsentligt åt i mina intervjuer. Alla mina intervjupersoner var i 

samma åldersgrupp och hade också arbetat i förskolan den största delen av sitt 

yrkesverksamma liv. Men det fanns en skillnad i utbildningsnivå. Alla hade gått ut någon 

slags förskollärarutbildning på 80-talet, men pedagog 3 vid förskola två hade gått en rad olika 

kurser och vidareutbildning, något som pedagog 1 och 2 vid förskola ett inte hade gjort. 

Verksamhetschefen vid förskola ett hade arbetat under en lång period inom politiken och 
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därigenom fått en slags vidareutbildning. Man skulle kunna säga att undersökningen visar att 

utbildning har betydelse för inställningen till användningen av pedagogisk dokumentation.

Alla i min undersökning uttrycker att yrket är dynamiskt och i ständig förändring och att det

är bra med vidareutbildning vare sig man går den själv eller någon annan på förskolan går 

den. Om en person gått en utbildning är den alla till gagn, alla i arbetsgruppen får del av det

som en har gått kurs i, vilket ligger i linje med tankarna från Reggio Emilia som ju lägger 

fokus på det gemensamma lärandet. Man vill alltså ta tillvara på allas kompetenser men gör 

man det? 

8.3 Ledarskapet, arbetslaget och tiden

Arbetslaget

Utbildningen varierade hos intervjupersonerna och detta såg vi hade relevans för arbetet med 

pedagogisk dokumentation. Intervjun med pedagog 3 vid förskola två ger dessutom en bild av 

förskollärarens arbete som ensamt och med mycket ansvar på den egna personen. Arbetslaget 

verkar inte finnas där på något annat sätt än att man behöver vara flera för att ta hand om 

barnen i barngruppen. Bristen på möten mellan pedagoger omöjliggör den gemensamma 

reflektion som är central i arbetet med pedagogisk dokumentation.

Chefen

För att kunna arbeta på ett tillfredsställande sätt med dialog och reflektion krävs att 

arbetsgruppen sätter den gemensamma reflektionen i centrum, och ska man göra det så 

behövs det att den anses som viktig. För att pedagoger och arbetsgruppen skall uppfatta den 

pedagogiska dokumentationen som viktigt kan man tänka sig att det krävs att

verksamhetschefen anser att den är viktig, och även lyckas med att förmedla förhållningssättet

till pedagogerna. Myndigheten för skolutveckling har arbetat med ett uppdrag från regeringen 

om utvecklings- och informationsinsatser och har skrivit bland annat en skrift som heter 

Förskolan ÄR framtidens arbetsplats (Enström 2005), i denna framhålls:
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Att inte råder någon brist på engagerade och kreativa pedagoger i förskolan vet alla med insikter på 

området. Men det räcker inte. Drivkraft och initiativ att utveckla förskolan måste utgå från dem som 

håller i pengarna och fattar besluten på olika nivåer – huvudmän och chefer. (Enström 2005:45)

Verksamhetschefen vid förskola ett är medveten om svagheten på området pedagogisk 

dokumentation vid förskola ett, och utvecklar pedagogiska grupper etc. i sitt arbete mot en

mer medveten användning av verktyget. Pedagogerna vid förskola ett uttrycker också att de 

blir ledda av sin chef något som pedagog 3 vid förskola två inte ger uttryck för.

Tid

Tiden till planering och eftertanke beskrivs av pedagogerna som tillräcklig, men när 

diskussionen kommer in på dialogen mellan lärare så finns det ändå inte tid. Om det beror på 

själva tidsbristen eller på hur man ser på betydelsen av denna aktivitet, eller huruvida man har

insikt i hur man för en reflekterande dialog med sina kollegor kring en dokumentation, är 

något som är värt att fundera på. 

8.4 Den tekniska utrustningen 

Fokus i arbetet med pedagogisk dokumentation ligger i mina intervjuer på digitala bilder. 

Digitala kameror, datorer, program för bildhantering, fotoskrivare etc. blir en viktig aspekt att 

ta hänsyn till.

IKT står för Informations – och kommunikationsteknik,  som oftast bara kallas IT, och 

begreppet står för arbete med datorer och  annan digital utrustning. Det finns i mina intervjuer 

en spridning i pedagogernas kompetens att använda IKT som pedagogiskt verktyg. 

I ett beslut från regeringen fastslås att Statens skolverk ska främja användningen av IKT som 

pedagogiskt verktyg i förskola, skola, verksamheter samt skolhuvudmän. I beslutet ges 

5 000 000 kronor till utvecklingen av denna (Skolverket 2009), statistik från utvecklingen 

finns från september 2009, denna visar att:

 25,6 % av lärarna har genomgått utbildning inom datorprogram/ITverktyg för att 

skapa, hantera eller redigera bild, ljud och video
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(Skolverket 2009:3)

 23,4 % har genomgått utbildning inom IT som pedagogiskt verktyg/hjälpmedel 

(Skolverket 2009: 3)

 45,0% säger att IT spelar en stor roll i arbetet i barngruppen som pedagogiskt verktyg

(Skolverket 2009:6 )

Nästan hälften av lärarna anser att IT är en viktig del men utbildning i användning av denna

har bara hälften av de tillfrågade. Användning av IKT skapar en modernisering av förskolan, 

och öppnar upp för ett medvetet arbete med pedagogisk dokumentation. Men kan man inte 

använda de tekniska verktygen så står man på ruta noll – precis som pedagogerna vid förskola 

ett påpekade. Skolverket skriver också att många lärare uppger att de har behov av 

kompetensutveckling inom IT. Ca två tredjedelar av lärarna på gymnasieskolan och 

vuxenutbildningen säger att de är ganska bra eller mycket bra på IT, men andelen hos 

personal på grundskola och förskola är lägre.

9. Slutsatser, diskussion samt förslag på 

vidare forskning

Är de tankar om den pedagogiska dokumentationens roll som framkommit genom min 

undersökning generella för tillståndet i förskolan? I det stora hela ger inte arbetet något 

egentligt underlag för att kunna dra sådana slutsatser, men jag anser ändå att den har visat sig 

stödja min föraning om förvirrningen som råder inom förskolan inför arbetsverktyget. Det är 

där arbete med barnens pärmar är inne och inkräktar, vilket är ett gediget arbete, som någon 

uttryckte det, men ändock ingen pedagogisk dokumentation. Ska man vara riktigt kritisk så 

skulle man kunna säga att barnens pärmar egentligen står i bjärt kontrast till vad som uttrycks 

i läroplanen. Istället för att lyfta fram mångfalden och komplexiteten syftar dessa till 
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likriktning, speciellt då man utformat tillrättalagda rubriker och underrubriker, där man till 

exempel skulle kunna tro att man endast lär sig om naturkunskap i skogsgrupperna en gång i 

veckan. Det går inte och vårt uppdrag som förskollärare är inte att ordna bland barns 

kompetenser på detta vis. Barnens pärmar liknar portfolio, som förklaras så här av 

Nationalencyklopedin:

…mapp med arbeten eller arbetsprover; mapp med en elevs arbeten och kommentarer till dessa. Inom 

vissa konstnärliga yrkeskategorier även den mapp med arbetsprover som man visar upp för en presumtiv 

uppdragsgivare. (www.ne.se/portfolio)

Pedagogisk dokumentation är något helt annat, Åberg beskriver pedagogisk dokumentation

som ett förhållningssätt och en kommunikation (Åberg & Lenz Taguchi 1998), och om vi 

vänder blicken mot den engelska översättningen – educational documentation – blir det

kanske tydligare att det är en dokumentation avsedd för lärande. 

Punkten om ledningen anser jag är viktig. Verksamhetschefen vid förskola ett har sin bild av 

hur hon vill att pedagogisk dokumentation skall utföras men den stämmer inte överens med 

pedagogernas vid samma förskola. Man har tillsatt en pedagoggrupp för arbete med frågan 

och andra pedagogiska frågor och det är ett gott initiativ som främjar dialog, gemensam 

reflektion och samarbete. En satsning på att ta till vara på personalens kompetenser borde vara 

av intresse anser jag. Inställningen är den att vidareutbildning är bra och kommer alla till gagn 

men då måste man också lyfta fram den. Skapa möjligheter för personalen att lyfta fram allas 

kompetenser; nyexaminerades så väl som ”gamla rävars” yrkeserfarenhet, förskollärares och 

barnskötares. Som det är nu så verkar det som om den pedagogiska utvecklingen ligger på 

förskollärarna, det är de som ingår i de pedagogiska grupperna och diskuterar utveckling. 

Men när diskussionerna inte följs upp av tillfällen där förskollärarna, de pedagogiska ledarna 

och barnskötarna eller de som inte ingår i någon pedagogisk grupp får  mötas, så bildas en 

klyfta mellan förhållningssätt som hotar sönderdela den röda tråden och inriktningen, målet i 

verksamhetens arbete, med pedagogisk dokumentation och även allting annat. Jag anser att 

den pedagogiska gruppen borde integreras i personalgruppen, alla i personalgruppen borde få 

ingå i en pedagogisk grupp. 

Yrket är dynamiskt men tiden till den gemensamma reflektionen i arbetslaget lyser med sin 

frånvaro; en timme i veckan räcker knappt till att komma i gång med en diskussion. Den egna 

planeringstiden går åt till bildhantering osv. En satsning på arbetslaget behövs helt enkelt, om 
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den satsningen sedan innebär mer tid eller om det handlar om ett skifte av fokus återstår att ta 

reda på.

Det är stort fokus på den tekniska biten så som till exempel fotohantering. IKT är ett nytt 

medium som förskolan självklart ska ta till sig av som det viktiga samhällsfenomen det är. 

IKT kan också bidra till att höja statusen på verksamheten och modernisera den samma. 

Dessutom öppnar IKT för nya möjligheter till kommunikation mellan barn, barn och vuxen, 

föräldrar, samhället, politikerna. Dock får problem kring användandet av IKT inte inkräkta på 

verksamhetens andra viktiga uppgifter, så som att ingå i, stödja och uppmuntra barns lek till 

exempel. 

Till sist kan man lägga märke till att detta arbete har fokuserat på pedagogers dokumentation 

av barn, och barns lärande. Det har påpekats att pedagogers dokumentation av sitt eget 

lärande behöver utvecklas, men något som inte nämns i mina intervjuer är barns 

dokumentation av sitt eget lärande, och barns skapande och alster glöms liksom bort. 

Väggarna i den förskola som aktivt arbetar med pedagogisk dokumentation borde enligt min 

mening krylla av bilder från barns skapande, så att dessa kan spegla barnen och deras 

mångfald av kompetenser, deras hundra språk.  

Förslag på vidare forskning;

 Hur ser integreringen ut av det som de  pedagogiska grupperna diskuterar och kommer 

fram till i verksamheten?

 Hur kan man lyfta fram kompetensen hos all personal och få till ett genuint utbyte av 

dessa?

 Hur kan IKT integreras i verksamheten?

 Hur ser barns dokumentation av sitt eget lärande ut?
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Bilaga 1

Intervjuguide till pedagoger och verksamhetschef

Hej!

Jag heter Alexandra Björnberg och jag är 29 år och studerar till lärare för yngre åldrar vid 

Södertörns högskola och är nu inne på min sista termin. Jag befinner mig precis i början på 

skrivandet av min C-uppsats som ska handla om hur pedagogisk dokumentation ser ut på 

förskolan.

Det skulle vara uppskattat från min sida om ni har möjlighet att titta igenom dessa frågor 

innan jag kommer ut till Er på intervju, frågorna är inga givna frågor och kan komma att 

ändras tills vi möts och under vårt samtals gång. 

Jag kommer att ta med mig en bandare men även använda mig av papper och penna för att 

skriva ned tankar under samtalets gång. 

Tack för ert samarbete!

/Alexandra

Intervjuguide:

1. Hur länge har du arbetat på den arbetsplats som du arbetar på nu?

2. Vilken är din utbildning?

3. Hur används pedagogisk dokumentation där du arbetar?

4. Hur länge har ni arbetat med pedagogisk dokumentation på din arbetsplats?



47

5. Kan du beskriva vad pedagogisk dokumentation är för dej, är den viktig, hur använder 

du den?

6. Vad har du för utbildning i detta sätt att arbeta – med pedagogisk dokumentation?

7. Hur introducerades arbetet med pedagogisk dokumentation där du arbetar?

8. Hur mycket barnfri tid har du?

9. Vad skall denna tid räcka till?

10. Hur mycket av din barnfria tid har du avsatt för pedagogisk dokumentation?

11. Hur använder arbetslaget dokumentationen i planeringen?

12. Vart ligger fokus i detta arbete? Bild, fotografisk bild, text? Vilken metod för 

dokumentation föredrar du? Hur gör du? 

13. Vad är den pedagogiska dokumentationens roll för dig som pedagog?

14. Har arbetet med pedagogisk dokumentation ändrat ditt synsätt på din roll som lärare?

15. Vad är den pedagogiska dokumentationens roll i barns lärande?


