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Abstract

This study deals with pedagogical documentation. With a revised preschool curriculum, 

where this is a crucial aid for illustrating the learning process of children and educators, as 

well as demonstrating the activities of the school, it is of the utmost relevance to further ex-

plore this notion. The study focuses on a single municipality and explores the various ways in 

which its preschools do in reality deal with this issue in correlation with the actual visions and 

goals set by that municipality. Through a series of qualitative interviews with educators as 

well as with the municipality Head of Education, this study outlines how educational docu-

mentation is in fact applied in the schools in question. The gathered data has been interpreted 

with a power perspective as well as with a sociocultural perspective in mind. The municipality 

in question has gone to great lengths to educate all its preschool staff in pedagogical docu-

mentation in accordance with the methods of Reggio Emilia. As it turns out, the definition of 

the concept varies between schools. Furthermore, this study illustrates both flaws and benefits 

of this aid.
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Förord

Detta examensarbete vänder sig till personer som är intresserade av pedagogiska verktyg i för-

skolan. Föräldrar till barn på förskolan, pedagoger, lärare och lärarstuderande är tydliga mål-

grupper för denna studie. En förhoppning är att studien kan vara en del av underlaget till fort-

satta utvecklingsarbeten inom förskolans fält. Jag vill tacka de pedagoger och den pedago-

giska utvecklaren i den undersökta kommunen som har ställt upp på att bli intervjuade för

detta arbete. Min handledare ska ha en eloge för att genom tydliga anvisningar utmanat mig 

vidare under detta examensarbetes gång. 

Helene Norgren, Tullinge 2010-11-29
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1. Inledning 

I och med att förskolan fick en egen läroplan 1998 ställdes det högre krav på den pedagogiska 

verksamheten. Förskolan använder sig idag av olika pedagogiska redskap för att säkerställa en 

pedagogisk verksamhet. Ett av dessa verktyg är pedagogisk dokumentation. Huruvida det

överhuvudtaget har använts i förskolorna har varierat över tid och mellan verksamheter. Den 

nuvarande läroplanen ställer inga krav på pedagogisk dokumentation. I den nya reviderade 

läroplanen för förskolan som träder i kraft den 1 juni 2011 däremot, har pedagogisk doku-

mentation som bedömning och kvalitetssäkring en tydlig plats. Det står att genom doku-

mentation och uppföljning av verksamheten och barnen ska pedagogerna få kunskap om hur 

de ska göra förutsättningarna för lärande, utveckling och trygghet bättre för barnen i försko-

lan. Dokumentationen ska också användas som ett redskap för kvalitetssäkring av förskolan 

där man genom analys av dokumentationer ska utveckla verksamheten (Läroplan för försko-

lan 2010:14f).

Detta öppnar för att förskolor i större omfattning inkluderar pedagogisk dokumentation i 

verksamheten. Hur detta arbete ska gå till rent praktiskt framgår inte i den reviderade läropla-

nen. Vad går då pedagogisk dokumentation ut på?  Får pedagoger i förskolan någon formell 

utbildning i detta och är denna i så fall nog för att klara uppdraget att lyfta barnen, sig själv 

som pedagog och verksamheten i förskolan? I min egen lärarutbildning har vi som hastigast 

presenterats för begreppet pedagogisk dokumentation. Vilka krav är det som ställs på nyexa-

minerade förskollärare då det vidare står i den reviderade läroplanen att det är förskollärarens 

ansvar att se till att denna dokumentation är levande i den pedagogiska verksamheten i för-

skolan (Läroplan för förskolan 2010:14f).

Skolverkets rapport Förskola i brytningstid -nationell utvärdering av förskolan visar att peda-

gogisk dokumentation i förskolan har blivit vanligare efter att läroplanen för förskolan kom 

1998. Här redovisas också att de vanligaste typerna av pedagogisk dokumentation är att följa 

barnens utveckling genom portfoliopärmar och att med uppsatta dokumentationer visa upp 

verksamheten för föräldrarna. Den pedagogiska aspekten av dokumentationen uteblir i detta 

sätt att arbeta konstaterar rapporten. Man menar att personalen ska reflektera över det som 

dokumenteras för att verksamheten ska utvecklas. Vidare belyses att förskolepersonal gene-

rellt inte har denna gemensamma reflektionstid som är så viktig för den pedagogiska doku-
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mentationen. Anledningen är bland annat tidsbrist då man i vissa förskolor har för stora barn-

grupper (Skolverket 2004:169f). Dokumentation har bevisligen varit en del av verksamheten i 

förskolan under många år. Hur detta arbete kring reflektion och pedagogiska dokumentationer 

ska organiseras borde förskolor och kommuner tänka på då det nu har blivit ett av förskolans 

uppdrag i enlighet med den reviderade läroplanen.   

I ytterligare en rapport utförd av skolverket: Tio år efter skolreformen – nationell utvärdering 

av förskolan har man utifrån empiriskt material från sex kommuner kommit fram till att för-

skolorna nu satsar på att kompetensutveckla pedagoger i bland annat pedagogisk doku-

mentation, värdegrundsfrågor samt språk och språkutveckling (Skolverket 2008:31). Detta 

visar på att pedagogisk dokumentation är något man prioriterar att personal i förskolan ska 

behärska. 

I regeringens förord till läroplanen för förskolan står det att man genom pedagogisk doku-

mentation synliggör verksamheten i förskolan och att dessa dokumentationer ligger till grund 

för att utveckla och kvalitetssäkra förskolan (Om förskolans läroplan 2006). Det är tydligt i 

denna skrivelse att det är bedömningen av verksamheten som är i fokus. Barnens roll i dessa 

dokumentationer lyser med sin frånvaro. Texten belyser att förskolor allmänt ska arbeta med 

pedagogisk dokumentation men inte hur detta arbete ska gå till.

I skolverkets skrift Allmänna råd och kommentarer - kvalitet i förskolan nämns pedagogisk 

dokumentation som arbetssätt för att utveckla verksamheten och bli medveten om det egna 

arbetet. Det ska även användas för att synliggöra situationer där lärandet sker. Detta ska ske 

tillsammans med barnen och dagligen, inte ett arbete som ska ske utöver den pedagogiska 

verksamheten med barnen i förskolan (Skolverket 2005:25). 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att belysa och analysera en grupp pedagogers uppfattningar om hur pedagogisk 

dokumentation används i deras respektive förskolor. För att besvara detta har jag intervjuat 

åtta pedagoger på fyra förskolor i en kommun i Storstockholmsområdet.

Studiens syfte preciseras med hjälp av följande tre frågeställningar:
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1) Hur menar informanterna att pedagogisk dokumentation används i de undersökta för-

skolorna?

2) Hur resonerar pedagogerna kring arbetet med pedagogisk dokumentation på deras

respektive förskolor?

3) Vilka möjligheter och hinder ser pedagogerna i användandet av pedagogisk 

dokumentation?
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2. Tidigare forskning

I tidigare avsnitt beskrivs vad man från staten och skolverkets sida menar med pedagogisk 

dokumentation och hur den ska utgöra en del av verksamheten i förskolan. Nu följer en över-

siktlig sammanfattning av en begränsad del av aktuell forskning inom fältet.

2.1 Pedagogisk dokumentation – perspektiv på barns och pedagogers 
lärande

Historiskt sätt har man länge använt sig av dokumentation i förskolan. I kunskapsöversikten

Perspektiv på barndom och barns lärande som skolverket står för, skriver Vallberg Roth i sin 

artikel ”Att stödja barns lärande –tidig bedömning och dokumentation” att bedömning och 

dokumentation tycks ha ökat i utbildnings- och samhällssammanhang under de senaste åren 

(Vallberg Roth 2010:176). Dessa tidigare dokumentationer har legat till grund för både med-

veten och omedveten bedömning. Nu ser man en tendens att bedömningar av olika sätt får 

starkare fäste och rör sig ner i åldrarna (Vallberg Roth 2010:187).

Lenz Taguchi lyfter frågan om vad pedagogisk dokumentation kan vara i sin avhandling 

Emancipation och motstånd -dokumentation och kooperativa läroprocesser i förskolan. Hon 

konstaterar snabbt att det inte finns ett enkelt svar. Det finns en del sätt att observera och 

dokumentera verksamheten på i förskolan. Allt ifrån ren forskningsmetodik till egna tekniker 

pedagoger själva uppfunnit för att utveckla verksamheten (Lenz Taguchi 2000:26f). Den pe-

dagogik som förknippas mest med pedagogisk dokumentation är Reggio Emiliapedagogiken. 

I artikeln ”Att stödja barns lärande –tidig bedömning och dokumentation” ifrågasätter man att 

Reggio Emiliainspirerad dokumentation är en norm i läroplanstraditionen på senare tid. Det 

finns ingen som problematiserat denna metod och det finns ingen som kritiskt reflekterat över 

den (Vallberg Roth 2010:194). 

I avhandlingen Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande av Elisabeth Nordin- Hult-

man talar hon om hur vi konstruerar oss själva och hur vi konstrueras av andra. Barn sociali-

seras inte bara av samhället eller av andra, utan väljer själv hur de förhåller sig till hur man 

tänker och handlar och hur man vill vara. Detta är en process och visar på vikten av att erbju-

da en mångfald aktiviteter och vara lyhörd som pedagog. Det möjliggör variation i skapandet 

av sig själv och av andra (Nordin- Hultman 2004:170). Det är betydelsefullt för verksamheten 
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i förskolan och skolan att ha en postmodern syn på kunskap där vi ifrågasätter praktiker och 

teorier som säger vad ett barn ska vara. Om man använder sig av dekonstruktion som inom 

postmodernismen är ett begrepp där man går från delar till helhet för att utveckla och revidera 

om sin vetande, kan man förändra synen på kunskap och därmed också förändra verksam-

heten (Nordin –Hultman 2004:196). Synliggörandet av de tankar och idéer som ligger till 

grund för handlandet i förskolan är en förutsättning för att kunna förändra det. Författaren 

exemplifierar det med att belysa att tanken med att lyfta upp barns olikheter för ökad mång-

fald i förskolan inte går inte ihop med viljan att normalisera och stöpa alla i samma form 

(Nordin – Hultman 2004:196f). 

Lenz Taguchi har ställt sig frågan varför pedagoger i förskolan ska använda sig av pedagogisk 

dokumentation. I boken Varför pedagogisk dokumentation? Om barnsyn, kunskapssyn och ett 

förändrat förhållningssätt till förskolans arbete skriver hon att det är viktigt att ha en verk-

samhet i förskolan som är under ständig förändring utan att sätta etiketter på vad ett barn och 

en pedagog är eller bör vara. Låser man sig i fasta definitioner av hur saker ska vara utvecklas 

varken pedagog, barn eller verksamhet i förskolan. Hon skriver vidare att genom pedagogisk 

dokumentation kan pedagoger synliggöra den osynliga pedagogiska miljön och samtidigt er-

övra verktyg att utveckla och förändra verksamheten och förhållningssättet i förskolan (Lenz 

Taguchi 1997: 9f).

I samma bok belyses att pedagogisk dokumentation är ett sätt att starta en lärandeprocess som 

innefattar både barnets och pedagogens arbete. Denna process är ständig, vilket innebär att det 

är ett arbete som aldrig slutar. Det är viktigt enligt Lenz Taguchi att pedagogen aktivt skapar 

detta förändringsarbete där barnet är i fokus, där vi ser oss själva och barnet som ett verksamt 

förändrande subjekt. Hon trycker på att detta förändringsarbete måste ske tillsammans med 

alla som har en del i verksamheten, barn, pedagoger och familjen. Något som är centralt i 

arbetet med pedagogisk dokumentation är att teori ska vävas in i praktiken på ett bra sätt. Ge-

nom att ställa egna reflektioner och observationer mot teori ges en nyttig distans till det arbete 

man utför (Lenz Taguchi 1997:12ff).    

I boken Förskolan - barns första skola! tar Doverborg & Anstett upp de pedagogiska möjlig-

heter dokumentation har. I artikeln ”Barn ritar och berättar” synliggör de att dokumentation 

tidigare har handlat om att belysa vad som har gjorts i verksamheten, inte hur barnen upplevt 

detta. De skriver att dokumentationen har två syften. Dels att utröna hur barn handlar och hur 
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de löser problem men även hur man som pedagog agerar för att kunna reflektera över det. De 

menar också att läraren ska ställa utmanande frågor till barnen så att de får reflektera över 

samband, olikheter och likheter. De ger exempel på hur barnens alster och samtal hjälper dem 

att reflektera över hur de upplever omvärlden genom att man som pedagog ställer utmanande 

frågor och har en nyfiken hållning (Doverborg och Anstett 2003:83-103).

Författarna utgår från Pramling Samuelsson och Mårdsjös principer för utvecklingsteorins 

grundstenar och dokumentation bas för att uppfylla dessa. I rapporten Att utveckla kunnandets 

grunder –Illustration av ett arbetssätt i förskolan utvecklar Pramling och Mårdsjö dessa prin-

ciper, de är: 1) att få reflektera och tänka 2) att barnens tankar och idéer används som grund 

för verksamheten 3) att pedagoger skapar lärandesammanhang och ger förutsättningar för 

lärande (Pramling&Mårdsjö 1994:14-16). 

Pedagogisk dokumentation hjälper alltså pedagoger att synliggöra sin egen barnsyn och se hur 

de förhåller sig till denna. Genom den pedagogiska miljön kan man urskilja hur pedagoger

konstruerar makt i förskolan. Ett exempel kan vara att man som pedagog väljer att ställa 

undan material så att barnen själva inte får tillgång till den. Pedagogen får därmed en makt-

position gentemot barnen. Detta kan ske oreflekterat, därför är det viktigt att synliggöra dessa 

konstruktioner genom att reflektera och dokumentera i förskolan. Författaren poängterar alltså 

att både synen på barn och det förhållningssätt pedagoger i hennes undersökning har till barn 

är konstruerat både mäskligt, socialt och samhälleligt. Det är därför enlig denne viktigt att 

synliggöra det pedagoger skapar i verksamheten i förskolan (Lenz Taguchi 1997:19). 

Lenz Taguchi menar att pedagogisk dokumentation är ett sätt för pedagogen att ta makten 

över sin verksamhet. Likaså är det ett sätt för barnen att styra över sitt eget lärande. Genom att 

pedagoger dokumenterar barnen visar de att de är medkonstruktörer av det kontext de tillhör. 

Barnens egna tankar om hur de uppfattar omvärlden och hur de uttrycker den är viktiga att 

fånga upp då de är subjekt i den pedagogiska verksamheten i förskolan. I definitionen av bar-

net som subjekt är man ute efter barnets personliga uttryck och det som förmedlas genom 

detta, såsom kunskap och erfarenheter, då man ser barnet som en medskapare av kunskap och 

kultur. Det innebär att allt som mynnar ut i erfarenheter, kunskap och förståelse etc. sker i 

relation till både människor och ting i vår omvärld. I praktiken betonas då vikten av att barn 

samspelar med varandra och med pedagogerna i verksamheten Detta synsätt går emot synen 

att kunskap förmedlas från en person till en annan. Pedagogisk dokumentation är ett kommu-

nikativt verktyg och ett förhållningssätt. Barnen kommunicerar sina tankar till pedagogen som 
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sedan kommunicerar tillbaka till barnet genom att återkoppla till den dokumentation som 

gjorts. Detta gör att barnen får syn på sitt eget lärande och kan på så vis gå vidare i sin tanke-

gång. Författaren trycker på att barnen kommunicerar hela tiden och att pedagogerna måste 

fånga upp denna kommunikation. Det barnet får kunskap om genom att själv upptäcka ger 

dem erfarenheter som i sin tur ger mening (Lenz Taguchi 1997:32-36,53).

Wehner- Godée tar i boken Att fånga lärandet – pedagogisk dokumentation med hjälp av 

olika medier upp tiden som en hämmande aspekt till att utföra pedagogisk dokumentation. 

Lösningen som författaren ser det är att detta uppdrag i så fall måste ersätta något annat i 

verksamheten och inte läggas ovanpå allt annat. Hon varnar för att detta sätt att arbeta kanske 

inte passar alla då det är tidskrävande. För att detta ska göras på ett bra sätt måste det vara 

lustfyllt även för pedagogen, vilket hon menar att det blir om man ser sitt eget lärande i pro-

cessen. Det finns många exempel som visar på att förskolor enbart att sätter upp dokumenta-

tioner på väggarna och samlar barnens alster utan ha en tydlig pedagogisk tanke bakom 

dokumentationerna. Hon påminner om att målsättningen enligt Reggio Emilia är att förändra 

den pedagogiska verksamheten och synliggöra barnens lärande och kompetenser. Det kräver 

att man fördjupar sig i dokumentationerna med ett pedagogiskt tänkande och kopplar dessa till 

styrdokument (Wehner- Godée 2000:21f).

När man arbetar med pedagogisk dokumentation måste man ta hänsyn till det man observerar 

och dokumenterar. Ordet observation eller dokumentation kan lätt missförstås menar Wehner 

–Godée. Det kan tillexempel ge associationer till utvecklingspsykologiska observationer där 

man ska identifiera brister hos barnet som ska utredas. Det är därför bra att vara tydlig i hur 

man benämner och visar dessa dokumentationer. Information om verksamheten och varför 

man gör dessa dokumentationer ska förmedlas av pedagogerna på ett bra sätt. Som pedagog 

har man makt över vad det är som ska synliggöras i ett sammanhang. Pedagoger förväntas 

därför vara noga med att dessa kopplas till styrdokument i avsikt att använda dem i ett demo-

kratiskt syfte. Som pedagog är det bra att vara lyhörd till det material som samlas in så att 

ingen tar skada. Författaren har framställt ett antal frågor man bör ställa sig när man observe-

rar barn:

 Vad har jag för fokus, vad vill få tag på?

 Vad ska materialet användas till?

 Vem kommer att se materialet?
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 Finns det risk att någon i sammanhanget inte vill bli observerad?

(Wehner- Godée 2000:54ff).

2.2 Reggio Emilia och den pedagogiska dokumentationen

Loris Malaguzzi och Reggio Emiliapedagogiken med honom förespråkar en socialkonstruk-

tionistisk syn på barn. Malaguzzi trycker på vikten av att se barn som medkonstruktörer av 

verkligheten. Barnen har både resurser och styrka i sig själva och dessa måste de vuxna syn-

liggöra. Barn skapar kunskap själva men behöver vuxna som medforskare och som utmanar 

dem att komma vidare.(Dahlberg&Åsén 2005:197).

I Reggio Emiliapedagogiken ser man barn som kommunicerande individer från det att de 

föds. Det finns många olika sätt att uttrycka sig språkligt på, såsom genom bild, musik, tal och 

matematik etc. Inom denna pedagogik anser man därför att det är viktigt som pedagog att 

fånga upp och erbjuda en mängd sätt att uttrycka sig på i förskolan. Tanken är att ge tillgång 

till alla olika sätt att kommunicera på så att barnen inte bara blir passiva mottagare. Istället vill 

man att de ska få tillgång till uttrycksformer för att gestalta egna tankar, känslor och erfaren-

heter med dessa kommunikationssätt. Kunskap anser Reggio Emiliapedagogiken konstrueras i 

ett visst sammanhang och i interaktion med andra (Dahlberg&Åsén 2005:198f, 201).

Pedagogisk dokumentation har enligt Reggio Emiliapedagogiken många olika syften. Dels 

vill man synliggöra lärandet för barnen genom att observera och dokumentera dem. Man an-

vänder det också för att synliggöra pedagogernas arbete för att kunna utveckla det. Ett annat 

syfte är att dokumentera verksamheten för att synliggöra den utåt, såväl till föräldrar som på 

en rent politisk nivå – mot samhället (Dahlberg&Åsén 2005:205). Genom pedagogisk doku-

mentation får inte bara föräldrar ta del av vad barnen gör, utan också hur genomförandet har 

sett ut och hur barnen upplevde det som gjorts. Föräldrarna får inblick i barnens lärande-

processer och kunskaper genom ett sådant arbetssätt (Dahlberg&Åsén 2005:206).

I tidskriften Modern barndom förklarar Reggio Emilia Institutet även de, att denna doku-

mentation är viktig för barnen, då det synliggör lärandet för barnen själva och hjälper dem att 
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utveckla en explicit identitet. Personalen har även de glädje av pedagogisk dokumentation då 

den hjälper till att synliggöra både barnens och personalens arbete i verksamheten och ökar 

medvetenheten av handlingar pedagoger utför. Det leder till en utveckling av verksamheten 

och pedagogernas eget arbete. Det öppnar även för en reflekterande hållning och ger stoff till 

att utveckla tankar och teorier om hur barn lär sig och socialiseras. Genom att använda peda-

gogisk dokumentation får man syn på verksamheten, fogar samman praktik med teori och 

lägger grund för utvärdering av verksamheten och eventuell fortbildning. Föräldrarna gynnas 

även då det är ett sätt att visa verksamheten för dessa, vilket kan leda till samarbete i föräldra-

gruppen. I ett samhälligt perspektiv kan förskoleverksamheterna synliggöras gentemot politi-

ker och kan på så sätt påvisa behov av resurser, synliggöra kvalité och användas som grund 

för utvärdering (Reggio Emilia Institutet 1995:4f). 

Reggio Emiliapedagogiken lägger stor vikt vid en föränderlig och utvecklande praktik och 

detta uppfylls genom att använda pedagogisk dokumentation. Man använder sig av olika me-

dier såsom kamera, videokamera, anteckningar, barns alster etc. som verktyg för att begrunda 

den egna verksamheten (Dahlberg&Åsén 2005:205). I Reggio Emilia Institutets egen tidskrift 

Modern barndom utreds begreppet, i numret Att skärpa ögat - om pedagogisk dokumentation

synliggörs även här betydelsen av dokumentation för att synliggöra den praktiska verksam-

heten. Man menar att genom att använda sig av olika medier synliggörs de pedagogiska pro-

cesser som pågår när barnet uttrycker sig, när pedagogen handlar och när man som pedagog 

talar i sammanhang med barn (Reggio Emilia Institutet 1995). 

Karin Furness reflekterar över verksamheten i förskolan i sin artikel ”Att hitta det utforskande 

barnet” i Reggio Emilia Institutets tidsskrift Modern barndom. Hon menar att pedagoger är 

överens om att barn är kompetenta och har många förmågor inom dem, men att man inte har 

svar på frågor som hur detta syns i praktiken och vad pedagogerna gör för att få erfarenheter 

av barn som utforskande individer. Pedagogisk dokumentation är ett sökande efter dessa typer 

av frågor. Hon skriver vidare att dokumentationen skapar mening först när man diskuterar den 

med andra och att dessa reflektioner är ett steg i ta reda på svaren på frågor om hur verksam-

heten ska vara uppbyggd (Furness 1995:16f).    

Ann Åberg skriver i boken Lyssnandets pedagogik – etik och demokrati i pedagogiskt arbete 

att genom pedagogisk dokumentation kan vi synliggöra lyssnandet. Med betyder att man ge-

nom reflekterande av dokumentationer lyssnar för att möjliggöra delaktighet i verksamheten 
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för alla. I arbetet med pedagogisk dokumentation lär man sig som pedagog att omvärdera den 

barnsyn man har. Genom dokumenterade bilder kan man se hur barn lär sig, detta kanske inte 

stämmer överens med den tidigare bilden pedagogen haft. Därför är det viktigt i arbetet att ha 

en föränderlig inställning till den verksamhet som finns i förskolorna. Dokumentationer bör 

reflekteras gemensamt så att man får tag i sitt eget förhållningssätt till barnen. Dessa ifråga-

sättanden av verksamheten hjälper pedagoger att förändra en verksamhet som på många plan 

inte stämmer överens med styrdokumenten. Pedagogisk dokumentation används som ett 

underlag för att gå vidare i sin verksamhet, ett underlag för att planera nästa steg i en lärande-

process. Man får syn på sitt eget handlande som pedagog för att kunna utveckla dessa. Man 

får genom pedagogisk dokumentation syn på den sanna verksamheten på förskolan. Om man 

som pedagog inte observerar och dokumenterar kan man bara ha föreställningar om hur en 

verksamhet ser ut. Arbetet med att synliggöra verksamheten för föräldrarna öppnar för en 

större förståelse från deras sida som kan bidra till intresse (Åberg & Lenz Taguchi 2005:17-

23).

Pedagogen Karin Wallin har skrivit flera böcker om Reggio Emilia – pedagogiken, i Reggio 

Emilia och de hundra språken tar hon upp pedagogens roll och att observationer och doku-

mentationer inte är en objektiv handling. Dokumentation visar istället det som pedagogen valt 

att fokusera på i en observation. Det är därför av största vikt att pedagoger tillsammans med 

barnen eller andra pedagoger reflekterar över dokumentationer tillsammans för att utforska så 

mycket som möjligt av en dokumentation. Denna mångfald berikar dessa dokumentations-

sammanhang. Wallin trycker även på att det inte finns klara instruktioner för hur man arbetar 

med pedagogisk dokumentation i verksamheten. Det är dock angeläget att man som pedagog 

finner ett sätt att arbeta på som gör att man kan förmedla dokumentationer till andra. Vilket 

medium man använder att dokumentera på är upp till pedagogen och situationen. Pedagogisk 

dokumentation anser Wallin öppnar för en föränderlig pedagogik i en värld som även den 

ständigt förändras (Wallin 1996:130-132).
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3. Teoretiska utgångspunkter

3.1 Sociokulturellt perspektiv på lärande  

I arbetet med barns lärande i förskolan och pedagogisk dokumentation är det viktigt att förstå 

hur olika sammanhang och hur interaktion påverkar lärandet. Utifrån en sociokulturell syn på 

lärande kan man analysera sammanhangets betydelse för lärande och får syn på hur kunskap 

skapas i förskolan. Det sociokulturella perspektivet på lärande reds ut med utgångspunkt i 

Roger Säljös definitioner och tolkningar av begreppet utifrån sig själv och Vygotskijs teorier 

om detsamma. Detta val utelämnar därför andra teorier om lärande, vilket är ett medvetet val 

då jag vill belysa interaktionens och kontextens betydelse för lärande.

I boken Lärande i praktiken – ett sociokulturellt perspektiv tar Roger Säljö upp att det mänsk-

liga handlandet beror på vilket socialt sammanhang man ingår i just då. Människan tar av-

stamp i erfarenhet och kunskaper man redan har och handlar efter vad man tror att situationen 

kräver. Detta kan göras både medvetet och omedvetet. Kunskap och handlingar relateras alltså

till kontext och verksamheter (Säljö 2000:128-130). Lärande sker genom att delta i sociala 

sammanhang. Säljö drar paralleller med att lära sig av någon mer erfaren. Den som lär sig 

lånar då kunskap av någon mer erfaren under läroprocessen och kunskap kan uppstå (Säljö 

2000:236). Förståelsen för på vilka sätt barn lär i förskolan är av största vikt för att utröna 

läroprocesser i pedagogiska dokumentationer.

Lärande är enligt Säljö en produkt av mänsklig verksamhet, han anser att formell undervis-

ning inte är av ondo, men betonar att det finns lärandemiljöer överallt i samhället. Ur ett 

sociokulturellt perspektiv på lärande ligger det fokus på samspelet mellan kollektiv och indi-

vid. Lärande är en produkt av hur man tar till sig resurser för tänkande och verktyg för praxis 

som är delar av det sammanhang man lever i dvs. kulturen och omgivningen runt omkring sig. 

Dessa företeelser är inte biologiska, utan är ett resultat av sociala samspel. Genom interaktion 

med andra människor blir vi delaktiga i de aktionsmönster och insikter som konstruerats i 

samhället över tid som i sin tur ger kunskap och färdigheter av olika slag.   Den historiska 

utvecklingen finns kvar hela tiden, men det är interaktionen med andra som ger den mening. 

Sociokulturellt perspektiv på lärande är enligt Säljö beroende av: Användning och utveckling 

av språkliga eller psykologiska redskap, användning och utveckling av reella verktyg och 

kommunikation och samarbete i olika gemensamma verksamheter. Säljö belyser även att 

människor som inte visar intresse för att lära sig i institutionella sammanhang, till exempel i 
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skolan, utvecklar kunnande i olika kontext ändå, då han menar att människor inte kan låta bli 

att lära (Säljö 2000:13,18,21f,23,28).

I Boken om pedagogerna har Säljö författat en artikel om Lev Vygotskij och det sociokultu-

rella perspektivet. Han menar att Vygotskijs utgångspunkt är att människan både är en biolo-

gisk och kulturell varelse då vi både styrs av biologisk utveckling och sociokulturell utveck-

ling. Språket är en viktig del i den sociokulturella utvecklingen och det visar sig att människor 

formas av sin omgivning och dess sociokulturella erfarenheter (Säljö 2005:116f).

Vi använder oss av både fysiska och psykologiska redskap för att erövra kunskap. De fysiska 

är verktyg av olika slag som vi tillverkat för att till exempel lagra information och för att lära 

såsom datorer och mätinstrument. De psykologiska redskapen är verktyg vi använder för att 

kommunicera och reflektera med. Det viktigaste psykologiska verktyget är språket och med 

det lär man sig att förstå sig själv och andra i det sammanhang man ingår i. Det är språket som 

binder samman individen och samhället, då språket används för att både resonera inom sig 

själv och med andra. Detta leder till att man med språket som medium skapar sociala erfaren-

heter genom att interagera med andra (Säljö 2005:118-120).  

Säljö betonar att Vygotskij menar att pedagoger och vuxna i barns lärandesammanhang har en 

stor roll för barns utveckling. Den hållning pedagoger har, i mitt fall i förskolan, är betydelse-

fulla för hur barn utvecklas och lär sig. Det är genom interaktion med andra som barnen kan 

ta till sig och lära sig. Vygotskij menar, enligt Säljö, att frågesituationen kan ge möjligheter 

för lärande då man som pedagog i detta fall ställer frågor som får barnet att tänka och utveck-

las och får möjlighet att använda sina kunskaper på ett för dem nytt sätt. Genom stöttning från 

en vuxen kan man hjälpa barnet framåt. Detta är kärnan i Vygotskijs begrepp: den närmaste 

utvecklingszonen. Det är i denna zon den vuxne måste möta barnet för att främja utveckling

(Säljö 2005:121-123).

Det sociokulturella perspektivet på lärande är ett brett begrepp som är applicerbart i många 

olika sammanhang, inte bara i institutionella, såsom förskolans verksamhet i detta fall (Säljö 

2005:13). Detta medför förstås att det ibland kan bli ett trubbigt instrument som är svårt att 

använda med precision.  
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3.2 Makt och lärande

I verksamheten i förskolan finns det även där, som på många andra arenor i samhället en 

maktstruktur. Det är därför relevant för arbetet att analysera det empiriska materialet ur ett 

maktperspektiv för att synliggöra medvetna och omedvetna makthierarkier i förskolan. Det 

finns olika sätt att hantera maktbegreppet på men fokus i denna studie ligger på definitioner 

som belyser att makt inte bara är av ondo, utan kan vara utvecklande i lärandesammanhang

och kan vara en positiv förändrande kraft. Detta begrepp tillsammans med det sociokulturella 

perspektivet på lärande utgör den huvudsakliga teoretiska ramen för analysen av detta arbete.

Michel Foucault har för forskningsvärlden erkända teorier om begreppet makt. Philip Barker 

tar upp detta i sin introduktion till flera av Foucaults resonemang. I boken Michel Foucault-

An Introduction beskrivs Foucaults syn på maktbegreppet. Barker menar att det finns ett sam-

band mellan kunskapstörst och makt. Men erkänner att de två begreppen inte är samma sak, 

men att makt skapar kunskapstörst. Han anser enligt författaren att det är både otillräckligt 

och rent av farligt att makt så ofta länkas samman med förtryck eftersom denna definition av 

makt är kraftigt förenklad. Foucaults maktbegrepp tar avstånd från den negativa och för-

tryckande bilden av makt, då han menar att makt kan vara något positivt (Barker 1998:24f). 

För Foucault är makt varken strukturerad eller en förmåga tillskriven vissa människor, utan 

det är en kraft som finns i alla sociala relationer av olika slag. Det är en kraft som kan verka, 

påverka och förändra på flera nivåer (Månson 2007:360). Foucault uppfattar subjektet (indi-

viden) som en produkt av samband mellan kunskap och makt ur ett historiskt perspektiv. Det 

är i sambanden mellan dessa begrepp (makt och kunskap) som människor förstår andra, men 

också sig själva. Genom motsatsord såsom glad/ledsen förstår människor varandra och sig

själva genom att identifiera vad man inte är eller vad man är i förhållande till andra individer 

(Léon Rosales 2010:20). 

Makt är inte en del av alla sociala relationer då alla interaktioner av social karaktär inte är en 

kamp om makt. Det finns dock maktstrukturer som på ett eller annat sätt döljer sig i olika 

situationer. Makt kan i olika sammanhang vara underförstådd och naturlig på ett sådant sätt att 

man tar den för givet. Makt uppstår i beroendesituationer och där det finns en resurs som 
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föder makten, dessa maktresurser kan påverka olika sociala sammanhang utan att makten är 

uttalad (Ahrne& Roman& Franzén 2000:24-26).    
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4. Metod och material

4.1 Kvalitativa forskningsmetoder

Denna undersökning är av kvalitativ natur, denna syn är inspirerad av en humanistisk veten-

skapstradition med rötter i fenomenologin och hermeneutiken. Detta innebär att jag har varit

ute efter att förstå och tolka de resultat jag samlat in. Jag var intresserad av det enskilda fallet 

och har haft en ickegeneraliserande hållning i arbetet (Stukát 2005:32). Jag har valt att 

använda mig av kvalitativa intervjuer för att få data som är baserad på information som bara 

mina informanter kan svara på. Detta kallas privilegierad information och syftar på att inter-

vjupersonerna besitter kunskap som andra saknar (Denscombe 2000:133). 

I detta fall innebär det att jag har varit intresserad av hur de olika pedagogerna anser att de 

använder sig av pedagogisk dokumentation. De specialinriktade pedagogerna har kunnat ge 

mig svar på hur de anser att man ska arbeta med detta. Den pedagogiska utvecklaren i den 

valda kommunen kunde ge svar på vilka visioner kommunen har om arbetet med pedagogisk 

dokumentation i förskolorna. Valet av metod baserades på att jag i min undersökning avsett 

att komma åt enskilda personers uppfattningar kring arbetet med pedagogisk dokumentation 

samtidigt som de kunnat ge mig svar på hur de anser att de arbetar med metoden. Valet av 

metod medförde att jag inte kunnat ge en generell bild av hur man arbetar med pedagogisk 

dokumentation, utan endast ge en bild av vad mina informanter anser kring ämnet. Hade jag 

istället använt mig av en så kallad metodtriangulering som innebär att fler olika metoder 

används för att ge en verkligare bild av det som undersöks (Denscombe 2000:102), skulle jag 

valt att inkludera observationer på de aktuella förskolorna i min datainsamling för att bekräfta 

resultaten från de kvalitativa intervjuerna. Detta var dock inte tidsmässigt genomförbart.    

4.2 Formella intervjuer

Det empiriska materialet har samlats in genom ett antal kvalitativa intervjuer av semistruktu-

rerad karaktär. Det innebär att jag har haft färdiga ämnen och frågor att diskutera, men jag har 

även förberett mig på att vara flexibel så att objektet för intervjun har kunnat utveckla sina 

tankar. Detta för att få så utförliga svar som möjligt (Denscombe 2000:135). Jag har intervjuat
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sammanlagt nio personer, fyra informanter enskilt, men har även gjort två gruppintervjuer,

den ena med tre informanter och den andra med två informanter. Jag har framställt intervju-

guider (se bilaga 1 & 2) som har varit underlag till intervjuerna. Det var stor skillnad i hur 

intervjuerna utföll beroende på om de var enskilda eller i grupp. I gruppintervjuerna märkte 

jag att informanterna påverkade varandra på det sätt att de kunde hjälpte till att fylla i infor-

mation som kanske saknades hos någon annan i gruppen. Detta gjorde att svaren blev mer 

utförliga. Informanterna i gruppintervjuerna kan dock även ha hämmats i hur de svarade då 

jag kunde se att det fanns uttalade makthierarkier i en av de grupper jag intervjuade. I de 

enskilda intervjuerna upplevde jag istället att informanterna öppnade sig mer än vad de gjorde 

i gruppintervjuerna och det blev ett mer personligt samtal.

I en intervjusituation är rollen som intervjuare komplex. Trots att man har en objektiv hållning 

påverkar intervjuarens personlighet och hur denna uppfattas svaren från informanterna. Inter-

vjuaren har även erfarenhet och förutfattade meningar som kan påverka intervjuerna på olika 

sätt (Denscombe 2000:138). Jag var medveten om detta och har på bästa sätt försökt att hålla 

mig så neutral som möjligt som intervjuare, men vet ändå att min person spelar in i hur inter-

vjusvaren utföll.

4.3 Databehandling/litteratursökning

Intervjuerna är från början inspelade med endast audiofunktionen på en videokamera. Då jag 

ville åt ljudfilen och inte bilderna vände jag bort linsen från mina informanter. Jag valde att 

använda mig av inspelningsutrustning i mina intervjuer då jag ville fokusera på det som sades. 

Detta kan hämmas om man väljer att enbart anteckna det som sägs. Under intervjuernas gång 

kompletterade jag dock med att anteckna särskilt viktiga delar av den information jag fick. Jag 

transkriberade sedan intervjuerna ordagrant i olika dokument. Dessa intervjudokument har 

sedan sammanfattats och tematiserats för presentation i resultatdelen i arbetet.

Jag har sökt litteratur i sökmotorerna Libris och Miks. Miks är Södertörns högskolas biblio-

teks sökmotor. Detta har jag kompletterat med att besöka två kommunbibliotek där jag funnit 

en del av den litteratur jag använt mig av i examensarbetet. Jag har även sökt rapporter och 

styrdokument på skolverkets hemsida och dessutom sökt information på Reggio Emilia Insti-

tutets, vetenskapsrådet och regeringens hemsidor.
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4.4 Analys

I analysen av mitt material har jag använt mig av en metod som har gått ut på att systematiskt 

granska resultatet av mina intervjuer och koppla dessa till de teoretiska ståndpunkter jag har 

valt för detta arbete. Genom att fördjupa mig i insamlad data har jag kunnat urskilja olika 

teman och jämfört informanternas utsagor inom olika teman med varandra. Detta för att fånga

skillnader och likheter i det som sagts i mitt material. Utifrån detta har jag sedan använt mig 

av de teoretiska ståndpunkterna sociokulturellt perspektiv på lärande samt makt och lärande 

för att analysera materialet. Detta har inneburit att jag fått en större förståelse för det som 

framkommit.

4.5 Etiska förhållningsaspekter

Det finns ett antal etiska aspekter jag har tagit hänsyn till i mitt arbete utifrån vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet 2002). Det finns fyra huvudkrav som jag i arbetet 

har förhållit mig till, dessa är informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjande-

kravet. Informationskravet går ut på att informera de berörda om syftet med undersökningen 

och vad det ska användas till. De ska även informeras om att deltagandet är frivilligt och att 

de kan avbryta sin inblandning när som helst. Detta informationskrav upplyste jag deltagarna 

om redan i brevet till förskolorna. När jag intervjuade mina informanter informerade jag även 

då om detta. Samtyckeskravet handlar om att den i detta fall intervjuade bestämmer över sitt 

deltagande och kan avbryta det när som helst. Intervjupersonerna i detta arbete är myndiga 

och inga extra samtyckeskrav från till exempel föräldrar har gällt. Konfidentialitetskravet har 

jag tagit på största allvar. Det handlar om att personuppgifter ska hanteras på ett sådant sätt att 

ingen obehörig ska kunna ta del av dem. Det handlar även om varken informanternas identi-

tet, förskola eller kommun ska kunna identifieras på något sätt. Jag har avidentifierat mina 

informanter i arbetet, alla namn på personer, verksamheter och kommunen är i arbetet finge-

rade för att upprätthålla anonymitet hos de intervjuade. Nyttjandekravet innebär att det 

material och de uppgifter jag samlat in endast används för detta arbete och inte till något 

annat, vilket jag självfallet efterlevt.
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4.6 Presentation av urval

Jag har valt att undersöka förskolor inom en och samma kommun då jag vill se variationer 

inom verksamheter med samma mål, jag menar att kommunens vision för verksamheterna 

torde vara samma för alla förskolor. Den aktuella kommunen angränsar till Stockholms kom-

mun. Jag sökte efter informanter genom kommunens hemsida, den länkar till dess förskolor. 

Där fick jag information om e-postadresser till förskolorna och skickade därefter ut ett stort 

antal e-brev till förskolor i kommunen i hopp om att några av dessa skulle tillmötesgå mina 

önskemål om intervjudeltagande. Jag tog ingen hänsyn till vilket område förskolan var be-

lägen i, eller hur stor förskolan var, utan skickade e-post till slumpmässigt valda förskolor. De 

första förskolorna som tackade ja bokade jag tid med för utförande av intervjuerna. De 

pedagogerna jag slutligen intervjuade blev därför slumpmässigt utvalda Den pedagogiska 

utvecklaren i kommunen tog jag också kontakt med genom kommunens hemsida. Jag sökte 

medvetet just upp denne, då jag ansåg det relevant i arbetet att få hennes syn på mitt 

undersökningsfält. Detta menar jag har gett en mer nyanserad bild av de frågor jag besvarar i 

denna studie. 

Materialet har samlats in genom formella djupintervjuer med två pedagogistor1, en ateljerista2, 

fem pedagoger och den pedagogiska utvecklaren i kommunen. Dessa intervjuer har gjorts i 

fyra förskolor och i kommunhuset i den valda kommunen. Storlek på förskolorna och var 

dessa är belägna är relevanta aspekter i denna typ av undersökning, men jag som forskare 

kommer inte att använda detta i min analys då jag endast har fokus på hur pedagoger tänker 

kring arbetet med pedagogisk dokumentation. Syftet att presentera förskolorna på detta sätt är 

istället att för läsaren göra dessa verksamheter levande. 

Intervju 1 – Förskolan Fjärilen är belägen i ett radhus- och villaområde. Det är en liten för-

skola med två avdelningar, Informant: Lisa, förskollärare.

Intervju 2 – Kommunhuset. Informant: Anna, pedagogisk utvecklare i kommunen.

                                               
1 Pedagogista är en titel som är sprungen ur Reggio Emiliapedagogiken. Det är en så kallad pedagogisk ledare 
med djupare kunskap i bland annat pedagogisk dokumentation. (Reggio Emilia Institutet 2010)
2 En ateljeristas uppdrag är att med sin estetiska kompetens komplettera pedagoger i verksamheten. Dess roll är 
att ta fram olika språk och material för att möta barnen, sätta igång läroprocesser och sammanfoga rationalitet 
och fantasi. Estetik och estetiska uttrycksmedels betydelse för lärande och utveckling är i fokus (Reggio Emilia 
Institutet 2010).
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Intervju 3 & 4 –Förskolan Skalbaggen är belägen i ett höghus- och villaområde. Det är en

stor förskola med 8 avdelningar. Informant 1: Pia, pedagogista, Informant 2: Minna, atelje-

rista.

Intervju 5 (gruppintervju) –Förskolan Grodan ligger i ett skogsområde i en lantlig miljö. 

Förskolan har sex avdelningar. Informanter: Lina, pedagog, Malin, pedagogista, Ida, pedagog.

Intervju 6 (gruppintervju) –Förskolan Ormen har 8 avdelningar, informant: Ella, pedagog. 

Förskolan Ekorren har 7 avdelningar, informant: Iris, pedagog.
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5. Resultat/analys

I den kommun jag har valt att undersöka i detta arbete använder sig förskolorna av Reggio 

Emilias sätt att arbeta med pedagogisk dokumentation. I denna del kommer resultat och ana-

lys av intervjuerna att presenteras i olika teman, dessa teman är: 

5.1 Varför ska vi dokumentera?

5.2 Kommunen har bestämt det, inte vi

5.3 Ett naturligt arbetssätt i verksamheten 

5.4 Om ändå tiden kunde räcka till

5.1 Varför ska vi dokumentera?

Kommunen är enligt den pedagogiska utvecklaren i kommunen, Anna, tydlig med att de vill 

att alla förskolor ska jobba med pedagogisk dokumentation utifrån Reggio Emiliapedago-

gikens metod. Hon menar att syftet sammanfattningsvis är att få syn på barns lärande, men 

också att synliggöra pedagogens eget lärande och hur allt detta hänger ihop. Pedagogerna i de 

olika förskolorna är överens om att det är synliggörandet av barnens lärande som är i fokus i 

arbetet med pedagogisk dokumentation. Pedagogers lärande och synliggörandet av verksam-

heten för föräldrarna är också viktiga syften i arbetet med pedagogisk dokumentation. Att 

pedagogisk dokumentation kan användas till att få stoff till att utveckla verksamheten och 

arbetet med barnen utifrån barnens tankar och erfarenheter är det endast några pedagoger som 

nämner. En av pedagogistorna anser att det är viktigt att göra barnen till reflekterande sam-

hällsmedborgare.

Anna berättar att kommunen egentligen inte vill jobba utifrån en pedagogik. På Reggio Emilia 

Institutet har kommunen sett att de använder sig av pedagogisk dokumentation som ett verk-

tyg för att utforska lärandet i förskolan. Eftersom läroplanen påpekar detta har kommunen valt 

Reggio Emilias utbildning i pedagogisk dokumentation En annan anledning till valet av 

inriktning var att Reggio Emilia har en lång och bred erfarenhet av detta utan att koppla det 

till en speciell pedagogik eller en speciell metod. Förskolorna väljer själva om de vill kalla sig 

Reggio Emiliainspirerade. 



25

Det kan ju bli så att man tror att man ska vara en Reggio Emiliaförskola, men vi hämtar ju kunska-

per och inspiration från olika, vi ser framförallt att det ska vara olika… Just nu är vi inne i en era 

där vi vill få fatt i små barns lärande och då tittar man gärna åt Reggio Emilia hållet eftersom de 

hela tiden har försökt få fatt i det (Anna, 2010-10-11).

Det viktigaste är, menar Anna, att fundera över vad det är man vill åt tillsammans med barnen 

och samtidigt skapa ett nytt förhållningssätt mot barnen. Vidare hävdar hon att man med hjälp 

av pedagogisk dokumentation får syn på hur barn lär och varför de lär på ett speciellt sätt 

kopplat till den miljö och verksamhet man erbjuder som pedagog. Att synliggöra dessa sam-

manhang anser hon är av största vikt. Det går inte bara att säga att barnet lär sig på ett visst 

sätt, fortsätter Anna, man måste få in miljön, material och pedagogen. Hon säger också att 

avsikten är att få syn på de processer som sker i verksamheten kontinuerligt. Det är avgörande

att både få syn på barns lärande och att synliggöra pedagogens eget lärande, samt sambanden 

dem emellan. I Reggio Emilia Institutets syftesbeskrivning av pedagogisk dokumentation i 

tidsskriften Modern Barndom, diskuteras just det synliggörande av barns och pedagogers lä-

rande liksom förskolans verksamhet gentemot föräldrarna, som Anna tar upp i intervjun

(Reggio Emilia Institutet 1995:4f).   

På förskolan Fjärilen anser förskolläraren Lisa att syftet med pedagogisk dokumentation är att 

synliggöra barns lärande och att visa för föräldrarna hur barn lär. Pedagogistan Pia på försko-

lan Skalbaggen menar istället att det är viktigt att ändra sin barn- och kunskapssyn. Det är 

enligt henne viktigt att reflektera över vilka vuxna vi vill ha i samhället. Genom pedagogisk 

dokumentation blir barnen reflekterande och det tycker hon är viktigt för samhället. Att se 

barn som kommunicerande individer och inte bara passiva mottagare är något som även Reg-

gio Emiliapedagogiken förespråkar och kan åskådliggöras med hjälp av pedagogisk doku-

mentation (Dahlberg&Åsén 2005:201).

Minna, som är ateljerista på samma förskola säger att pedagogisk dokumentation är grunden i

hela hennes arbete och att det handlar om att se processer och lärande. ”Det är en barnsyn där 

man verkligen försöker att fånga upp så gott man kan hur barn kan tänka.” Hon poängterar att 

det handlar om att barnet ska lära sig att uttrycka något snarare än att pedagoger ska lära bar-

net någonting. Ändamålet anser Minna är att samla in material som blir ett verktyg för en 

själv och andra pedagoger och samtidigt ett verktyg för barnen att komma vidare i sin läro-
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process. Pedagogisk dokumentation kan enligt Åberg och Lenz Taguchi användas som ett 

underlag att gå vidare i sin verksamhet och för att planera nästa steg i en lärandeprocess 

(Åberg & Lenz Taguchi 2005:17-23), vilket överrensstämmer med hur Minna säger att hon 

använder sig av pedagogisk dokumentation.

På förskolan Grodan tycker pedagogistan Malin att syftet med pedagogisk dokumentation är 

att synliggöra barnens läroprocesser och att upptäcka dessa läroprocesser. Det är också för att 

illustrera dessa läroprocesser för föräldrarna och engagera dem i utvecklingssamtalen, påpekar 

Malin. För pedagogen Ida som arbetar på samma förskola är reflektionen den viktigaste 

poängen med pedagogisk dokumentation. ”Att man lär sig att tänka i större banor.” Ida hävdar 

att barnen lär sig mycket mer och utmanas genom pedagogisk dokumentation. Genom att 

pedagogerna utmanar barnen i sitt tänkande kan detta kopplas till ett sociokulturellt perspektiv 

på lärande där pedagogen tillsammans med barnet pratar och reflekterar och utmanar dem då 

detta i sin tur genererar kunskap (Säljö 2005). På Grodan använder de också pedagogisk 

dokumentation för att utveckla och förnya verksamheten.

Iris, pedagog på förskolan Ekorren berättar att pedagogisk dokumentation är ett verktyg där 

man använder bilder och små filmer för att kunna reflektera tillsammans med barnen. De 

fokuserar på barnens egna tankar. ”Det handlar om lärande, både för barn och för vuxna.”

Det viktigaste i pedagogisk dokumentation som arbetssätt är för de intervjuade pedagogerna 

att synliggöra barnens lärande. Detta är en central del i Reggio Emilias definition av pedago-

gisk dokumentation, men också i den reviderade läroplanen. Andra syften som är viktiga är 

kvalitetssäkrandet av verksamheten. Genom att dokumentera synliggörs verksamheten och 

ger stoff till att förändra den. Pedagogers handlingar synliggörs och öppnar upp för lärande 

även för dessa. Reflektionen är även den en viktig del i arbetet och likaså synliggörandet av 

verksamheten för föräldrar och samhälle (Reggio Emilia Institutet 1995:4f), (Läroplan för 

förskolan 2010). Att synliggöra lärandet förutsätter ur ett sociokulturellt perspektiv att man 

skapar sociala sammanhang i förskolan (Säljö 2000:236) vilket resultatet inte kan svara på om 

man gör i verksamheten eller inte. Reflekterandet av den redan upplevda situationen med en 

pedagog och andra barn fungerar som en fördjupning i interaktionen då det är just i samspelet 

med andra som man lär sig.   
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Pedagogisk dokumentation är inte direkt en metod anser Anna, pedagogisk utvecklare i kom-

munen, det är istället ett sätt att förhålla sig till det som sker i förskolan. Det är en process 

som aldrig blir klar. Anna trycker även på att i den reviderade läroplanen står det att pedago-

gisk dokumentation är ett ansvarsområde förskollärare har och säger vidare att: ”då har vi gett 

pedagogerna verktyg att följa, utvärdera och utveckla sin egen verksamhet”. 

På förskolan Fjärilen är pedagogen Lisa väldigt stolt över sitt arbete med portfoliopärmarna 

och är nöjd över prestationen de lägger ner på pedagogisk dokumentation.

Pia på förskolan Skalbaggen tycker att pedagogisk dokumentation är ett bra sätt att kvalitets-

säkra verksamheten. Det är en typ av utvärdering för pedagogerna själva för att se att man 

håller på med rätt saker och att man möter barnen där de är. Pedagogisk dokumentation är ett 

bra arbetssätt som stämmer överens med läroplanen. Minna gillar arbetssättet och säger att det 

är det mest ultimata sättet att arbeta på. Synsättet på barns lärande är väldigt bra. Det handlar 

om att barnen ska lära sig att uttrycka sig, inte att jag som pedagog ska lära dem något.

Ida på förskolan Grodan tycker att pedagogisk dokumentation är ett överlägset sätt att arbeta 

på. Tidigare anser hon att hon bara stod och stampade, men nu ser hon att det är fokus på 

lärande och inte omsorg. Hon anser nu att det är roligt att arbeta i förskola igen då arbetet är 

mer tydligt än förut. ”Det var som en aha-upplevelse” konstaterar hon förtjust.

På Ekorren är Iris nöjd med arbetssättet:

Det är väldigt roligt, man lär sig se, man blir själv också intresserad och man utvecklas som peda-

gog hela tiden. Det blir aldrig stopp, man fortsätter hela tiden och det är det som är roligt (Iris, 

2010-10-27).

Ella belyser att pedagogisk dokumentation är ett kvitto på att man följer sitt uppdrag. Det är 

ett konkret sätt att arbeta efter läroplanen. 

Pedagogisk dokumentation ingår i vårt uppdrag, så man kan inte säga att man inte kan eller hinner 

eller inte vill. För att det kan du inte göra i andra yrken … Man får lära sig och öva och får lov att 

bli bra på det. Det är någon som har sagt och som var starka ord för mig: ”det är en demokratisk 

rättighet för alla barn att bli synliggjort” (Ella, 2010-10-27). 
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Alla tillfrågade pedagoger tycker att pedagogisk dokumentation som arbetssätt är bra, de är 

lyriska över att det har givit dem mycket i arbetet med barnen. Pedagogerna jag intervjuat 

anser att verksamheten i förskolan har blivit mer pedagogisk i och med arbetet med pedago-

gisk dokumentation och Ella på Ormen tycker att det är ett konkret sätt att arbeta med läro-

planen, vilket är förskolans uppdrag. Vallberg Roth varnar för i sin artikel ”Att stödja barns 

lärande- tidig bedömning och dokumentation” att Reggio Emiliainspirerad dokumentation är 

en norm i förskolan och att ingen hittills har problematiserat denna metod (Vallberg Roth 

2010:194). Detta kan vara en fara att inte kritiskt reflektera över de verktyg man som pedagog 

använder i förskolan då man i sin profession ska ha ett reflekterande förhållningssätt till teo-

rier och metoder av olika slag för att utveckla sin praktik och sin person. Jag menar att mitt 

resultat visar att pedagogerna jag intervjuat inte själva problematiserar arbetet med pedago-

gisk dokumentation utan är en del av den norm som Vallberg Roth påpekar finns i förskolan

då den genomsyrar styrdokumenten. 

5.2 Kommunen har bestämt det, inte vi

Kommunen har enligt Anna inget förvaltningsbeslut om att man måste använda sig av peda-

gogisk dokumentation i kommunens förskolor. De har utbildat ett antal pedagogistor för att 

det fanns ett uttalat behov av pedagogiska ledare som var nära verksamheten. Dessa pedago-

gistor är förskollärare med ett pedagogiskt uppdrag, vars främsta uppdrag är att se till att 

pedagogisk dokumentation är en del av verksamheten hela tiden berättar hon.

Eftersom kommunen enligt Anna inte beslutat att förskolorna ska arbeta med pedagogisk 

dokumentation, är det i slutändan upp till var förskola huruvida de ska följa dessa riktlinjer 

eller inte. När den reviderade läroplanen tas i bruk behöver inte kommunen ett förvaltnings-

beslut för att pedagoger ska arbeta med pedagogisk dokumentation, det är enligt läroplanen ett

av många uppdrag förskolan ska arbeta med (Läroplan för förskolan 2010).

Pia på Skalbaggen informerar om att det är kommunen som har tagit ställning till att de ska 

använda sig av pedagogisk dokumentation ”det är ju något som alla förskolor ska jobba med” 

påpekar Pia. Trots att man enligt Pia har fått direktiv uppifrån att arbeta med det så har peda-

gogerna inte samma syn på hur arbetet ska gå till. Det är enligt pedagogistan brist på förstå-
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else för förhållningssättet. Hon belyser svårigheter med att tänka om i sitt sätt att arbeta om 

man har jobbat på ett annat sätt tidigare och om man har arbetat länge inom förskola. ”Det är 

ju en jättekullerbytta, det är ju ett helt annat sätt att se på barnen” menar hon. Har man tidi-

gare som pedagog utsatt barnen för en så kallad ”lära ut pedagogik” är det svårt att tänka om, 

betonar hon. ”De äldre har svårare för att man abdikerar från en roll man kanske har haft i 30 

år och det är svårt.” Negativa attityder mot att barnen ska var med och bestämma i en verk-

samhet där pedagogerna tidigare har styrt tycker pedagogistan sig ha sett. På förskolan Fjäri-

len har pedagogerna avslutat samarbetet med pedagogistan. Detta var en resursfråga enligt 

Lisa. Hon berättar även att de förskolor som finns i enheten ändå har pratat ihop sig om hur de 

ska arbeta med pedagogisk dokumentation. 

De två intervjuade pedagogerna Lina och Ida och pedagogistan Malin på förskolan Grodan 

tycker de att de är överens om hur arbetet med pedagogisk dokumentation genomförs. Detta 

genom att de i pedagogiska forum får utrymme att tala om hur man ska arbeta med pedago-

gisk dokumentation. Det är kommunen som har bestämt att det är ett verktyg förskolorna ska 

använda sig av säger Malin. Hur man arbetar med det är dock upp till avdelningarna själva, 

fortsätter hon. Hon menar vidare att det finns variationer i hur pedagogerna på Grodan använ-

der sig av det och hur de sedan visar upp dokumentationerna. I arbetslagen är de dock eniga, 

dokumentationerna återkopplas alltid med andra pedagoger, säger Ida. 

I kommunen har man satsat på att låta alla pedagoger i dess förskolor gå en pedagogisk 

dokumentationskurs efter Reggio Emiliapedagogikens modell. Denna modell ger pedagoger 

en gemensam knytpunkt i vilken barnsyn och vilket förhållningssätt till barnen man har i de 

olika verksamheterna. Detta genererar förhoppningsvis i en samstämmighet i hur man som 

pedagog arbetar med pedagogisk dokumentation i förskolan. I mina intervjuer har jag trots 

detta sett att det finns ett undertryckt motstånd att arbeta med pedagogisk dokumentation. Pia 

på Skalbaggen belyser att eftersom pedagogisk dokumentation innebär ett nytt sätt att se på 

barn så kan omställningen bli alltför kraftig för äldre pedagoger. Förskolan Fjärilen har valt 

att inte ha ett samarbete med en pedagogista och även det visar på ett motstånd mot arbets-

sättet.  

Pedagogistorna Malin och Pia tror att kommunen har tagit beslut om arbetet med pedagogisk 

dokumentation och verkar inte veta att det inte finns ett förvaltningsbeslut om detta. Om jag 

genomfört mina intervjuer vid ett senare tillfälle, då den reviderade läroplanen tagits i bruk, 
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hade utfallet sannolikt blivit ett annat då det i den står att arbete med pedagogisk doku-

mentation är förskolans uppdrag. Detta förutsätter dock att verksamheten arbetar efter styr-

dokumenten.

Kommunen har enligt Anna satt igång ett utvecklingsarbete för ett antal år sedan för att de 

märkte att förskoleorganisationen var förlegad. De gjorde då ett inventeringsarbete tillsam-

mans med pedagoger, chefer och ledare för att sätta fingret på vad förskolan behöver för att 

bli en arena för barn där lärande är i fokus. Det får alltså inte enbart bli en fråga om omsorg, 

även om den aspekten också är viktig, menar hon. Kommunen har enligt henne gjort en stor 

satsning på att utbilda alla sina pedagoger i pedagogisk dokumentation. Detta visar även skol-

verkets rapport Tio år efter skolreformen – nationell utvärdering av förskolan. Den pekar på 

att pedagogisk dokumentation är något kommuner satsar på (Skolverket 2008:31). Men trots 

det betonar Anna att förskollärare och barnskötare som kommer in i en verksamhet där peda-

gogisk dokumentation används på ett organiserat sätt, ganska enkelt kan anamma det arbets-

sättet utan utbildning.

Pedagogistorna Pia på Skalbaggen och Malin på Grodan har gått en pedagogistautbildning 

och deras uppdrag är att vägleda pedagoger i det pedagogiska arbetet ute i verksamheterna i 

förskolorna. Minna på Skalbaggen har gått en ateljeristautbildning och har fokus på skapande 

genom estetiska uttrycksmedel. Pia menar att det är viktigt att man har utbildning i ämnet då 

hon anser att det är ett annat sätt att se på barn. Samtidigt menar hon att det finns pedagoger 

som inte gått utbildningen, men som förstår vad det handlar om och hakar på. ”Ibland har vi 

fått med oss vikarier som inte har gått någon kurs men som ändå kommer med jättehäftiga 

dokumentationer.” Hon anser ändå att det finns en vinst med att ha gått kurs i pedagogisk 

dokumentation. Minna betonar att pedagogisk dokumentation kräver att man måste ha en dju-

pare förståelse för hur arbetssättet går till och hur man ska tänka kring de dokumentationer 

man gör med barnen i verksamheten, därför är det viktigt att vara utbildad i det. Malin tycker 

liksom de övriga specialutbildade pedagogerna att måste ha utbildning i pedagogisk doku-

mentation för att kunna arbeta med det. ”Man måste framförallt få öva och prata om det” 

menar hon.

Alla de andra intervjuade pedagogerna på förskolorna Fjärilen, Grodan, Ormen och Ekorren 

har gått en utbildning i pedagogisk dokumentation som pedagogistorna i enheterna håller i. 

Pedagogerna i undersökningen anser att en utbildning är avgörande för arbetet med pedago-
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gisk dokumentation. Det kräver en djupare förståelse för vilket tankesätt man ska ha kring 

dokumentationerna. Eftersom det är ett för dem nytt sätt att se på barn och lärande anser en av 

pedagogerna att det är viktigt att ha utbildning för att arbeta med det. Kommunen har satsat på 

att alla pedagoger ska få utbildning i pedagogisk dokumentation. Mina informanter är dock 

oeniga i huruvida man behöver utbildning för att arbeta med pedagogisk dokumentation. Alla 

informanter utom Anna i kommunen och Pia på Skalbaggen anser att utbildning är en för-

utsättning för att arbeta med pedagogisk dokumentation. Huruvida utbildning i pedagogisk 

dokumentation behövs eller inte framgår inte i den tidigare forskning som tagits upp i arbetet. 

Ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt kräver dock en gemensam syn på barn som går ut på att

man ser barn som medskapare av verkligheten. Man utgår även från att barn har resurser inom 

sig som de vuxna måste synliggöra för att utmana dem vidare i sitt lärande (Dahlberg&Åsén 

2005:197). Mitt resultat visar att pedagogerna menar att man måste ha kunskap om detta sätt 

att se på barn för att arbeta med pedagogisk dokumentation. Detta synsätt på barn och lärande 

har ett tydligt sociokulturellt perspektiv. Där man även där menar att lärande sker i sociala 

sammanhang och att lärandet med fördel kan uppkomma i situationer där den vuxne utmanar 

barnet i sin tankegång för att utveckla det (Säljö 2000:236).

5.3 Ett naturligt arbetssätt i verksamheten

På förskolan Fjärilen arbetar man med portfoliopärmar för att synliggöra vad barnen har lärt 

sig. Ibland är det bara bilder och ibland har pedagogerna skrivit en tillhörande text. De sätter 

in dokumentationer i en pärm under olika flikar. Lisa anser att det är viktigt att de olika 

dokumentationerna hänger samman så att barnen kan se sitt lärande. Hon tycker även att det 

är viktigt att dokumentationerna är så avskalade som möjligt så att ingenting stör doku-

mentationen i sig. Förutom arbetet med portfolio använder de datorn på avdelningen där 

barnen får sitta och titta på foton av sig själva i verksamheten. De sätter även upp dokumenta-

tioner i hallen och på andra platser på avdelningen, detta gör de främst för att visa föräldrarna 

vad som sker i verksamheten.

I arbetet i verksamheten anser Åberg att det är viktigt att ha en föränderlig inställning till den 

verksamhet man för. Det är viktigt att ifrågasätta verksamheten för att kunna förändra den och 

i sin tur utveckla den för att gynna barns lärande (Åberg &Lenz Taguchi 2005:17-23). Att 

bara fokusera på att reflektera över barnens lärande i dokumentationerna gör att pedagogerna 
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bortser från att synliggöra verksamheten och sitt eget handlande som pedagog vilket är en 

viktig aspekt i ett föränderligt arbete i förskolan. Detta har förskolan Fjärilen bortsett från då 

de bara använder sig av oreflekterade dokumentationer och portfolio i sin verksamhet.  

På förskolan Fjärilen berättar även Lisa att förskoleenheten tillsammans har bestämt ett 

gemensamt sätt att arbeta med pedagogisk dokumentation. Tidigare har förskolan Fjärilen

enligt Lisa haft en pedagogista som väglett pedagogerna men de har valt att klara sig utan en 

pedagogista då de anser att det är en resursfråga. Denna förskola är den enda jag har under-

sökt som inte har ett samarbete med en pedagogista. Lisa berättar att de som arbetar på för-

skolan Fjärilen är dåliga på att koppla dokumentationerna till läroplanen även om pedagogen 

själv informerar om att en dokumentation som inte kopplas till läroplanen inte är pedagogisk.

Skulle förskolan Fjärilen istället ha använt sig av en pedagogista i verksamheten kanske de 

hade utvecklat ett sätt att koppla dokumentationerna till läroplanen vilket pedagogerna på 

förskolan Fjärilen enligt Lisa inte gör idag. Det Lisa berättar om hur de arbetar med doku-

mentation är inte ovanligt i förskoleverksamheter. Wehner – Godée belyser i boken Att fånga 

lärandet – pedagogisk dokumentation med hjälp av olika medier att vissa förskolor nöjer sig i

sin dokumentation med att bara sätta upp dessa på väggar. För att möta målsättningen i peda-

gogisk dokumentation ur Reggio Emilias perspektiv måste man reflektera över och fördjupa 

sig i dokumentationerna för att sedan koppla dessa till läroplanen för att utveckla verksam-

heten, barnen och pedagogen själv (Wehner Godée 2000:21f). De dokumentationer som görs 

av pedagogerna på förskolan Fjärilen är utan reflektion och är därmed inte enligt Wehner 

Godée pedagogiska utifrån ett Reggio Emiliaperspektiv.

Pia på förskolan Skalbaggen jobbar istället främst med att utveckla och förbättra den pedago-

giska verksamheten. Pia säger att hon arbetar mot alla avdelningar på förskolan för att se till 

att teori och praktik samspelar på ett bra sätt. Alla Skalbaggens pedagoger samlas i ett så kal-

lat pedagogiskt forum och reflekterar och tittar på pedagogiska dokumentationer, detta för att 

få en spridning i reflekterandet av dokumentationer. Här delar man enligt Pia även med sig av 

tankar och idéer om hur man kan arbeta med barnen. Pedagogerna får olika uppgifter om vad 

de ska dokumentera och sedan tas dessa dokumentationer med till forumet där reflektionen 

sker. De arbetar i teman och det som händer dokumenteras och sätts upp på väggarna på 

avdelningen. 
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Pedagogistan berättar att pedagogerna använder materialet på olika sätt. Dels som arbets-

material men också för att sätta upp på väggarna för barnen så att de kan reflektera själva och 

tillsammans med föräldrarna. Arbetsmaterialet sätts inte upp på väggarna, det är till för peda-

gogerna. Pedagogisk dokumentation är ett reflekterande arbetssätt och Karin Furness skriver i 

artikeln ”Att hitta det utforskande barnet” i tidskriften Modern barndom att dokumentationen 

skapar mening först när man reflekterar över den med andra (Furness 1995:16f). I och med de 

pedagogiska forumen Skalbaggen har får pedagogerna en chans att reflektera över doku-

mentationerna med andra vilket enligt Furness ger mening till dokumentationerna.

I arbetet på förskolan Skalbaggen jobbar ateljeristan Minna med att använda pedagogisk 

dokumentation som verktyg för att arbeta vidare i processer. Hon planerar inte aktiviteter 

långt i förväg, utan låter dokumentationerna tala om vad som ska hända härnäst. 

Om man gör en grovplanering har man styrt vilken riktning man ska ta. När barnen går åt ett annat 

håll så måste man då få in barnen i en och samma riktning som man själv har tänkt ut. Det är ju inte 

de erfarenheter barnen har (Minna, 2010-10-14).

Den reflekterande dokumentationen, anser Minna, låter barnen själva se och sätta ord på vad 

de har gjort och vad de tänkte och det är först då man kan komma åt vad barnen berördes av 

och vad som var viktigt för dem i vad de gjorde. Hon säger att hon arbetar med två pedagoger 

åt gången i olika projekt och förklarar att om hon inte har varit med på ett moment som bar-

nen har gjort, och förväntar sig att de pedagoger hon jobbar med ska återge det som skett, så 

kommer det väldigt långt från sanningen. De dokumentationer som gjorts ger en sannare bild 

av vad barnen har upplevt. Minna arbetar med punktinsatser, två pedagoger åt gången som 

tidigare redovisats. Återkopplingen i arbetet sker tillsammans med barn och andra pedagoger 

vilket gör arbetssättet kommunikativt. Pedagogisk dokumentation anser Minna är ett naturligt 

arbetssätt i verksamheten och att barnen själva vet vad det handlar om och är med i processen.

Att använda dokumentationer som underlag för verksamheten skriver Åberg om i boken 

Lyssnandets pedagogik – etik och demokrati i pedagogiskt arbete, det ska vara ett underlag 

för att planera nästa steg i en lärandeprocess (Åberg & Lenz Taguchi 2005:17-23), vilket 

Minna redovisar att hon gör.

Ur ett sociokulturellt perspektiv är det viktigt att reflektera över det man gör som pedagog då 

det är av betydelse att se över verksamheten och skapa lärandesituationer där miljön erbjuder
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interaktioner av olika slag då det är just sociala samspel som är förutsättningen för lärande 

(Säljö 2000). Pedagogisk dokumentation som verktyg i förskolan öppnar för ett reflekterande 

sätt genom interaktion med andra där barnen utvecklas i sina läroprocesser. Minna berättar 

ovan att hon genom pedagogisk dokumentation har ett reflekterande förhållningssätt till sig 

själv och verksamheten samtidigt som hon anser att det är av största vikt att reflektera över 

dokumentationerna tillsammans med barnen.

På förskolan Grodan berättar pedagogen Lina att de ofta har kamera med sig och att de gärna 

vill dokumentera det som har hänt i verksamheten. De dokumenterar dagens händelser och de 

behöver inte alltid sluta i pedagogiska dokumentationer. Kring dokumentationerna reflekterar 

Lina: ”Man ser när man har tagit de här korten vad man har varit med om, oftast kan man 

glömma om man inte pratar eller reflekterar.” 

Händelser som dokumenteras kan vara allt från temaarbete på förskolan eller situationer som 

belyser barns lärande. Dessa dokumentationer används som underlag för utvecklingssamtal 

med föräldrarna. Malin tydliggör: ”Vi har ju inte alltid bestämt oss för ‘nu ska vi dokumentera 

det här’ utan det kan ju vara det lilla man ser som är, som man tycker att man vill lyfta, det 

här goda.” Dokumentationerna finns enligt henne hela tiden i verksamheten.  Bland annat 

sätts de upp på väggarna för att föräldrarna ska få inblick i vad som händer på förskolan. 

Eftersom dokumentationerna sitter uppe på väggarna blir det naturligt för barnen att reflektera 

kring dem, menar pedagogerna på Grodan. De används också för att lyssna på hur barnen 

resonerar för att få stoff att gå vidare i till exempel ett temaarbete. Dessutom används pedago-

gisk dokumentation för att synliggöra situationer som inte fungerar eller sammanhang som 

fungerar särskilt bra. Genom dokumentationen kan man då se kärnan i situationen, anser 

Malin. En del avdelningar har dokumentationerna som bildspel på datorn när föräldrar kom-

mer och hämtar barnen. De används även på föräldramöten som underlag. Det är enligt Ann 

Åberg viktigt att föräldrarna får insyn i verksamheten, då det kan bidra till att de blir intresse-

rade av verksamheten och öppnar för en större förståelse för den hos föräldrarna (Åberg & 

Lenz Taguchi 2005:17-23). Synliggörandet för föräldrarna kan också leda till samarbete i 

föräldragruppen vilket gynnar verksamheten i förskolan (Reggio Emilia Institutet 1995:4f).

Pedagogen Ida berättar att pedagogerna på förskolan kommit olika långt i arbetet med peda-

gogisk dokumentation och beskriver:
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Jag kände i början att jag hade lite dokumentationsångest, det blev ytterligare ett moment som vi 

skulle göra, men det ska ju användas som ett hjälpmedel, inte något annat som ska göras (Ida, 

2010-10-15).

Hon berättar även att barnen är helt införstådda i vad dokumentationerna används till och pra-

tar gärna med varandra om dem och visar sina föräldrar. 

Ella på förskolan Ormen berättar att de använder pedagogisk dokumentation i verksamheten 

dagligen, det används som ett verktyg för att synliggöra verksamheten för att se om något 

måste förändras, om det saknas material eller för att få syn på vad som fungerar bra eller då-

ligt i verksamheten. Reflektionen av dokumentationerna sker ibland med barnen, ibland 

mellan pedagoger men även för pedagogen själv. ”Man utgår alltid från barnens intresse, 

samtidigt som man ger utmaningar.” På förskolan Ormen använder sig pedagogerna ibland av 

filmkamera i verksamheten. Filmklippen läggs in i datorn för att sedan visas på storbilds-

skärm. Det blir bra reflektioner om man gör på detta sätt, menar pedagogen Ella och fort-

sätter:

Förut vad det mest bilder, framförallt när man höll på att öva sig. Nu när man har börjat filma mär-

ker man att man ser så mycket mer som man annars missar (Ella, 2010-10-27). 

Dokumentationerna används på förskolan Ormen som grund för föräldrasamtalen där lärandet 

är i fokus, inte omsorgen på förskolan. ”Det underlättar om man har en dokumentation som 

grund, då reflekterar man med föräldrarna också.” Detta anses viktigt då man visar föräldrarna 

att barnen gör något meningsfullt i förskolan, inte bara leker fritt.

På förskolan Ekorren berättar Iris att de antecknar för att pedagogerna på förskolan ska kunna 

gå vidare i verksamheten med barnens läroprocesser som upptäcks, det är barnen som styr hur 

verksamheten ska vara och detta anser Iris är viktigt i arbetet med pedagogisk dokumentation. 

De brukar dela upp barnen i smågrupper där de reflekterar tillsammans med barnen över 

dokumentationer. Verksamheten visas även utåt med hjälp av dokumentationerna då förskolan 

en gång i månaden har öppet hus för föräldrar där dokumentationer visas på olika sätt. Iris 

upplever att föräldrarna blir glada när de ser deras barn i dokumentationerna hon anser att det 

är viktigt för föräldrarna att barnen blir sedda.
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Min studie tyder på att förskolor använder sig av olika medier såsom kamera, dator och 

videokamera i sitt arbete med pedagogisk dokumentation och detta ska användas enligt Reg-

gio Emiliapedagogiken som ett verktyg att begrunda den egna verksamheten (Dahlberg&Åsén 

2005:205) vilket många av de tillfrågade förskolorna gör. Dokumentationerna används på 

några av förskolorna som underlag för föräldrasamtal vilket är en variant på att synliggöra 

verksamheten för föräldrar. Detta är i linje med Reggio Emilia och den reviderade läroplanen.

Reflektionen är i fokus i många av de undersökta verksamheterna och är som nämnts ovan en 

stor del i processen som ingår i pedagogisk dokumentation som arbetssätt. Det är enligt Lenz 

Taguchi, som pedagogerna beskriver, ett kommunikativt redskap där barnen kommunicerar 

sina tankar till pedagogen som återkopplar till barnen och andra pedagoger (Lenz Taguchi 

1997:34f). Wehner – Godée anser även hon att det är reflektionen över det arbete som denne 

gör i verksamheten med barnen som leder till ett medvetet förhållningssätt (Wehner –Godée 

2000:19f). 

I pedagogernas tankar kring verksamheten synliggörs ett maktspel mellan barn och pedago-

ger, då det är pedagogerna som i slutändan bestämmer vad som är centralt i olika lärande-

sammanhang. Makt i detta fall tas för givet då pedagoger har en tydlig bestämmande roll i det 

praktiska arbetet (Ahrne& Roman& Franzén  2000:24-26). Detta behöver inte vara negativt 

då makt enligt Foucault skapar kunskapstörst och kan därmed vara positivt menar Barker

(Barker 1998:24f).

På förskolan Skalbaggen och i tidigare avsnitt även andra förskolor har det nämnts att de an-

vänder sig av pedagogiska forum där de fördjupar sig i de dokumentationer som görs genom 

att tillsammans med andra pedagoger samtala om dem. Detta är ett bra sätt för de vuxna att 

lära sig utifrån ett sociokulturellt perspektiv där man lär sig i interaktion med andra genom det 

psykologiska redskapet språket (Säljö 2005:118-120). Man ser dock att de tappar barnens 

lärande då informanterna å ena sidan anser att syftet med pedagogisk dokumentation är att 

synliggöra barns lärande och å andra sidan talar mest om sitt eget. Hur pedagogerna går till-

väga när de reflekterar med barnen över dokumentationerna visar sig inte i detta material. Inte 

heller upplysningar om hur dessa lärandesituationer som dokumenteras ser ut finns i inter-

vjumaterialet. 
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5.4 Om ändå tiden kunde räcka till

Förutsättningen för att arbeta med pedagogisk dokumentation är enlig Anna att förskolan har 

organiserat för detta. Så ser det inte riktigt ut idag och det kan bero på att man har svårt att ta 

klivet från daghem till förskola, från bara omsorg till lärande. Vyerna måste enligt Anna vid-

gas och alla i förskoleorganisationen måste hjälpas åt att ta steget. Organisationen i förskolan 

kan alltså vara ett hinder men också miljön i förskolan måste ändras så att man får en läran-

demiljö för barnen menar Anna. I skolverkets råd till förskolan står det att pedagogisk doku-

mentation är ett verktyg som ska integreras i verksamheten och inte falla utanför den, det

förutsätter att förskolor organiserar för detta (Skolverket 2005:25).

Lisa på förskolan Fjärilen belyser tidsaspekten som hämmande i arbetet med pedagogisk 

dokumentation. ”Man hinner inte sitta med det, vi försöker ge varandra tid att gå ifrån ibland. 

Vi har en timme barnfri tid i veckan, men det räcker inte.”

Skolverket har även de erkänt att tidsaspekten kan ha betydelse för arbetet och skriver i rap-

porten Förskola i brytningstid - nationell utvärdering av förskolan att det är många pedagoger 

som upplever att det föreligger brist på tid att reflektera i arbetet med pedagogisk doku-

mentation, en anledning kan enligt rapporten vara stora barngrupper och få pedagoger (Skol-

verket 2004:169f).

Pedagogistan Pia på förskolan Skalbaggen tar upp teknikfrågan som förutsättning för att 

arbeta med pedagogisk dokumentation. Kameror och skrivare som inte fungerar hämmar 

arbetet. Samtidigt påpekar hon att man kan anteckna istället vid sådana situationer. Tids-

aspekten som hämmande syns även här, ”pedagogerna anser sig inte ha tid, men då har man 

inte förstått att det är ett verktyg som underlättar” berättar Pia. Pedagogerna kan hämma bar-

nen i sitt skapande då de kanske stör barnen i sitt arbete när de fotograferar etc., vilket är en 

aspekt att tänka på, tycker Pia. Ateljeristan Minna på Skalbaggen anser att fungerande teknik 

är en förutsättning för att arbeta med pedagogisk dokumentation. I boken Att fånga lärandet –

pedagogisk dokumentation med hjälp av olika medier tar Wehner – Godée upp att pedagogisk 

dokumentation är en tidskrävande uppgift som inte passar alla pedagoger. Något i verksam-

heten måste tas bort och ersättas av pedagogisk dokumentation för att pedagoger ska orka, 

inte läggas ovanpå allt annat som ska göras i förskolan (Wehner – Godée 2000:21f). Detta 

håller inte alla pedagoger jag intervjuat med om, då de istället ser arbetssättet som ett hjälp-



38

medel i verksamheten och underlättar för pedagoger att uppfylla sina uppdrag.  Ett fåtal av de 

pedagoger jag intervjuat, däribland Lisa på förskolan Fjärilen tycker att arbetet är övermäktigt 

och tar för mycket tid från den övriga verksamheten. Även pedagogistorna Pia och Malin 

säger att pedagoger i deras verksamheter klagar över att de inte har tid att arbeta med pedago-

gisk dokumentation. 

På förskolan Grodan berättar Malin att många pedagoger efterlyser mer egen tid för att arbeta 

med pedagogisk dokumentation. Men anser att detta inte är hämmande egentligen då pedago-

ger måste lära sig att dokumentera och göra efterarbetet tillsammans med barnen. Pedagogen 

Ida berättar att om barnen får vara med i hela processen från det att bilden tas till att sätta upp 

den på väggen så får barnen förståelse i processen och pedagogerna kan arbeta med pedago-

gisk dokumentation i verksamheten på ett bra sätt. Pedagogistan Malin på Grodan tar även 

hon upp fungerande teknik som förutsättning för arbetet.  Ida belyser också faran med att 

överanalysera en dokumentation: ”Eftersom man nästan alltid är i reflektion så kan man 

känna att man överanalyserar ibland, man kanske bara ska låta det vara ibland.” Pedagogistan

Malin känner igen detta förfarande och trycker på vikten att kunna läsa barnen så att man som 

pedagog kan se när en dokumentation är klar, när barnen inte är intresserade längre.

Ella på förskolan Ormen anser även hon att tekniken kan vara hämmande i arbetet med peda-

gogisk dokumentation, det är viktigt att alla apparater fungerar. Gör de inte det hämmas 

arbetet menar Ella. ”Det gäller att allt sådant fungerar så att man inte ska tappa lite av gnistan 

när man är igång själv.” Hon belyser även att man ibland kan känna att man värderar barnens 

jobb olika då man i ett lärandesammanhang väljer att lägga fokus på en situation trots att 

lärande pågår på många ställen i verksamheten. ”Man måste tänka till som pedagog och vara

lyhörd för hur barnen reagerar” berättar hon. I sådana sammanhang bör man som pedagog ta 

bilder på alla lärandesituationer som sker i verksamheten så att inga barn ska känna sig exklu-

derade anser Ella. Hon betonar även vikten att gå igenom gjorda dokumentationer för att se att 

alla barn får utrymme och blir synliggjort.

Pedagogerna jag intervjuat i verksamheterna väljer fokus på vad som ska dokumenteras och 

Wehner – Godée varnar för att observationer och dokumentationer kan uppfattas som en ut-

redning ur ett utvecklingspsykologiskt perspektiv på barnen. Om man som pedagog kopplar 

till styrdokumenten blir syftet klarare. Det är väldigt viktigt enligt henne att pedagogen är 

lyhörd till det material som samlas in (Wehner – Godée 2000:54-57). 
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Tid är en aspekt som nästan alla pedagoger anser verkar hämmande i arbetet med pedagogisk 

dokumentation. Det verkar inte finnas tid att sitta med dessa dokumentationer och om man 

gör detta påverkar det den övriga verksamheten i förskolan. Den pedagogiska utvecklaren 

Anna anser att arbetet förutsätter är att den enskilda förskolan har organiserat för detta. Pia 

och Malin belyser att tiden visst finns, pedagoger måste bara lära sig att göra detta arbete till-

sammans med barnen i verksamheten. Det är ett verktyg som ska hjälpa pedagoger inte ytter-

ligare ett uppdrag utöver den övriga verksamheten. Detta påpekar även skolverket i sin skrift 

Allmänna råd och kommentarer – kvalitet i förskolan där man belyser man att arbetet med 

pedagogisk dokumentation ska ske tillsammans med barnen i verksamheten (Skolverket 

2005:25).

Teknikaspekten kan även den hämma arbetet då ickefungerande skrivare, kameror, datorer, 

videokameror eller nätverk hindrar pedagoger från att utföra sitt arbete. Ella på förskolan 

Ormen tar även upp andra aspekter att tänka på och som kan verka hämmande för barnen i ar-

betet med pedagogisk dokumentation. Dels ska man tänka på att man måste dokumentera alla 

barn i en situation där många läroprocesser är igång så att barnen inte känner sig exkluderade 

i sammanhanget. Det är därför viktigt att man som pedagog synliggör alla barn lika mycket så 

att inte dokumentationerna i verksamheten domineras av ett fåtal barn. Ida på Grodan tar upp

att reflektionsaspekten ibland kan gå för långt. Man kan lätt som pedagog överanalysera en 

dokumentation och måste lära sig att läsa barnen så att man vet när en reflektion är ”klar”

anser hon. I hanteringen av kameror etc. är det också viktigt att man inte stör barnen i proces-

sen då pedagogen kan ställa sig i vägen och hämma barnen om man inte tänker till i sådana 

situationer betonar pedagogistan Pia på förskolan Skalbaggen. Karin Wallin skriver i boken 

Reggio Emilia och de hundra språken att observation och dokumentation inte är en objektiv 

handling av pedagogen. Pedagogen väljer själv vad den fokuserar på i en lärandesituation. 

Detta måste pedagoger ha i åtanke när de arbetar då de påverkar lärandeprocessen hos barnen. 

Dokumentationer ska därmed inte lämnas oreflekterade (Wallin 1996:130-132). Om man inte 

tänker på detta kanske det kan bli så som Ella påpekar att dokumentationerna bara synliggör 

vissa barn och andra exkluderas.

Även i här ser man en tydlig maktstruktur i arbetet med barnen i förskolan. Foucault menar att 

makt finns överallt i alla sociala relationer, den är ofrånkomlig i ett arbete som gynnas av in-

teraktioner, vilket verksamheten i förskolorna gör. Eftersom makt är en kraft som kan för-
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ändra på flera nivåer (Månson 2007:306) så har pedagogerna ett stort ansvar gentemot barnen 

att använda denna kraft på rätt sätt. Ella visar en medvetenhet om detta i sina uttalanden.
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6. Sammanfattning och avslutande reflektion

Pedagogisk dokumentation är ett viktigt verktyg i förskolan. Genom att arbeta med pedago-

gisk dokumentation inspirerad av Reggio Emilia kan man synliggöra barns lärande samtidigt 

som pedagoger får syn på sitt förhållningssätt till barnen. Det kan också vara ett bra sätt att 

synliggöra verksamheten utåt för både föräldrar och samhälle. Det används även i förskolorna 

som ett arbetssätt där man med hjälp av att reflektera över dokumentationer får syn på vad 

barnen behöver för material och utmaningar för att utvecklas i sitt lärande. I arbetet med pe-

dagogisk dokumentation antar man ett utvecklande förhållningssätt till både verksamheten, 

pedagogen och barnen. Jag menar att det är ett utmärkt verktyg för att arbeta pedagogiskt i 

förskolans verksamhet, om det används på det sätt det är avsett.

Denna undersökning visar att mina informanter använder pedagogisk dokumentation på olika 

sätt i förskolorna. Pedagogerna använder det genom att med olika medier såsom videokamera, 

foton, portfolio och barns alster använda dokumentationer som ett verktyg för att gå vidare i 

verksamheten, synliggöra barns och pedagogers lärande och visa verksamheten för för-

äldrarna. De flesta av de tillfrågade pedagogerna kopplade dokumentationerna till läroplanen 

medan några få var medvetna om att de inte gjorde detta. De flesta var överens om att doku-

mentationer som inte kopplades till styrdokumenten följaktligen inte var pedagogiska, vilket 

till exempel Wehner – Godée också belyser (Wehner –Godée 2000). Pedagogers eget lärande 

är i fokus i arbetet med pedagogisk dokumentation i mitt resultat, hur de går tillväga när de 

dokumenterar barns lärande framkommer inte. De lägger tyngd på att reflektera tillsammans 

med andra pedagoger i olika pedagogiska forum, men talar mindre om på vilket sätt de 

belyser barns lärande genom pedagogisk dokumentation. Pedagogisk dokumentation ska dock 

inte främst handla om pedagogers lärande. Reggio Emiliapedagogikens metod, vilken är den 

som används i kommunens förskolor, synliggör även barns lärande och visar verksamheten 

för föräldrar och andra (Reggio Emilia Institutet 1995).    

Att förskolorna i min studie ska arbeta med pedagogisk dokumentation är enligt pedagogerna 

bestämt av kommunen. Den pedagogiska utvecklaren menar tvärtom, att det är upp till varje 

enskild förskola att arbeta med detta. Hur detta arbete ska gå till på de respektive förskolorna 

anser pedagogerna att de bestämmer till viss del själva. De har dock specialutbildade pedago-

ger som vägleder dem i arbetet, detta visar att det egentligen är styrda av de specialutbildade 
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pedagogerna, som i slutändan bestämmer över hur arbetet ska gå till. I den tidigare forskning 

som genomgåtts i detta arbete är det ingen som tar upp utbildningsaspekten. Inte heller står

det någonting om att utbildad personal inom pedagogisk dokumentation ska ansvara för den i 

den reviderade läroplanen. Mitt empiriska material visar att sju av nio informanter anser att 

utbildning är en förutsättning för att arbeta med pedagogisk dokumentation. De menar att man 

måste ha förståelse för hur man ska tänka kring dokumentationerna och samtidigt ha kunskap 

om barnsynen som genomsyrar arbetssättet. Resterande två menar dock att det är möjligt för 

en outbildad person att börja arbeta med detta i en förskola som redan har organiserat för pe-

dagogisk dokumentation. 

De pedagoger jag mött i denna undersökning ser nästan bara förtjänster med pedagogisk 

dokumentation. De trycker på att det är ett bra verktyg för att arbeta pedagogiskt och reflekte-

rande i förskolan. Jag menar, precis som en del av min tidigare forskning belyser, att även om 

det är bra att finna konsensus i detta måste pedagogisk dokumentation också problematiseras 

och kritiskt granskas (Vallberg Roth 2010). Det finns dock de som enligt några informanter 

har svårt att ta denna barnsyn och förhållningssätt till sig då de har utbildat sig i och känner 

sig lojala med ett tidigare paradigm där utvecklingspsykologi och ”lära ut” -pedagogik var i 

centrum. Motståndet mot arbetet med pedagogisk dokumentation kan grundas i, som Anna i 

kommunen och Pia på Skalbaggen påpekar, att det finns ett motstånd hos vissa pedagoger att 

gå från ”dagis” till förskola, från omsorg till lärande. Detta för att det är för dem ett okänt sätt 

att se på barn och lärande och därför skrämmande. Jag menar att uppdraget som pedagog i 

förskolan är att utvecklas och inte ha en statisk kunskapssyn, utan istället vara öppen för att 

hela tiden revidera sin kunskap. Att tiden inte räcker till i arbetet med pedagogisk doku-

mentation och att det arbetet påverkar den övriga verksamheten uttrycker bara ett fåtal av 

pedagogerna i min studie.

Den undersökta kommunen har satsat på att kompetensutveckla alla pedagoger i pedagogisk 

dokumentation utifrån Reggio Emilias metod. Syftet med detta är att ge pedagoger ett verktyg

för att synliggöra processer i förskolan men även i och med den reviderade läroplanen 

uppfylla sitt uppdrag gentemot styrdokumenten. Kommunen jag har använt i min studie ligger 

i framkant vad gäller arbetet med pedagogisk dokumentation. Detta bör man ta in i beräk-

ningen när man läser detta arbete. I min undersökning har jag fokuserat på att samla in 

material som innefattar pedagogers tankar och resonering runt begreppet. Jag märkte snabbt 

att barnperspektivet fick lite rum i förhållande till pedagogernas, vilket jag anser är en negativ 
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följd av att lägga fokus på bara pedagoger i en verksamhet där det finns både pedagoger och 

barn. Det ger inte en hel bild av hur arbetet med pedagogisk dokumentation ser ut i verksam-

heten. Jag anser dock att det är av största betydelse att begreppet pedagogisk dokumentation 

lyfts fram för diskussion såväl i debatten som inom varje verksamhet. Anledningen är att 

pedagoger i förskolan, när den nya läroplanen tas i bruk, har i uppdrag att pedagogiskt 

dokumentera, därför bör de veta vad det innebär och varför man arbetar med det.

6.1 Framtida forskning 

I ljuset av detta arbete framkommer ett flertal ämnen på vilka vidare forskning vore intressant. 

Pedagogisk dokumentation ur ett barnperspektiv känns relevant att undersöka, då det fattas i 

detta arbete. Det är också av vikt att se över etiska aspekter i observationer och dokumenta-

tioner av barn. Vilka lagar för att skydda barns integritet gäller, och hur följer förskolorna 

dem, är fler intressanta undersökningsområden. En vidare diskussion om vad pedagogisk 

dokumentation kan innebära om den inte är inspirerad av Reggio Emiliapedagogiken, som ju 

har en tydlig socialkonstruktionistisk syn på barn, kan också efterfrågas i mitt arbete och är 

ännu ett ämne man kan forska vidare kring. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 1

Syftet med intervjuerna är att undersöka på vilket sätt pedagogisk dokumentation används i 
förskolan och hur de tänker kring sitt arbete med pedagogisk dokumentation

Inledningsfrågor

Berätta lite om dig själv:
 Vad var det som gjorde att du fastnade för yrket?
 Hur länge har du arbetat som pedagog? 
 Vilken utbildning har du?
 Hur länge har du arbetat på den aktuella förskolan
 Berätta lite om hur förskolan är uppbyggd och hur pedagogerna är fördelade i 

barngrupperna?

Pedagogisk dokumentation

 Använder ni er av pedagogisk dokumentation?
 På vilket sätt?/Varför inte?
 Vill du berätta hur ni använder er av pedagogisk dokumentation på er förskola?
 Hur tänker ni kring pedagogisk dokumentation?
 Kan vem som helst använda sig av pedagogisk dokumentation, eller har ni några krav 

vad gäller utbildning eller speciell kompetens för att använda sig av det?

Fördjupning

 Berätta lite om hur ni rent praktiskt arbetar med pedagogisk dokumentation:
- När används det?
- Vad dokumenterar ni?
- Vad används den till?
- Hur ofta använder ni er av pedagogisk dokumentation?
- Kopplas dessa till läroplan/styrdokument?

 Hur vävs detta arbete in i den övriga verksamheten? Berätta hur det går till.
 Är du nöjd över det arbete du lägger ner på det?
 Har ni i arbetslaget pratat ihop er om hur arbete ska gå till?
 Påverkar arbetet med pedagogisk dokumentation den övriga verksamheten på något 

sätt?
 Är du nöjd med arbetssättet?
 Kan du berätta lite om hur barnen utvecklas genom detta arbete?
 Reflekterar barnen över att ni använder er av detta arbetssätt, har de uppmärksammat 

detta på något sätt?
 Är det någon som väljer hur den pedagogiska dokumentationen ska se ut och hur den 

framställs?
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Verksamheten

 Används den pedagogiska dokumentationen som underlag för att belysa den pedago-
giska verksamheten i er förskola?

 Finns det något som hämmar möjligheterna till att arbeta med pedagogisk dokumenta-
tion?

Avslutning 

 Vad tycker du är den viktigaste aspekten i arbetet med pedagogisk dokumentation?
 Vill du lägga till något eller förklara något av det vi har diskuterat?

Tack för din medverkan!
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Bilaga 2: Intervjuguide 2

1) Berätta lite om dig själv:
- Vilken bakgrund har du?
- Vad har du gjort tidigare?

2) Berätta om den vision kommunen/du har om den pedagogiska verksamheten i kommu-
nens förskolor.

3) Vilken funktion har pedagogistorna som jag har hört att ni använder er av? 
4) Berätta om din/kommunens tankar om hur pedagogisk dokumentation ska användas i 

kommunens förskolor (varför har ni valt just denna inriktning?).
5) När började ni arbetet med ped. dok.?

- Har ni utvärderat?
- Vilka resultat finns i så fall?
- Finns det något sätt att kvalitetssäkra arbetet?

6) Vem bestämmer hur arbetet med ped. dok. ska se ut i förskolorna?
7) Vilken insyn har du i arbetet med ped. dok. i förskolorna?
8) Vilken utbildning anser du krävs för att arbeta med pedagogisk dokumentation?
9) Kan du se några begränsningar i att ha ped. dok. som arbetssätt i förskolan?

Vill du lägga till eller förklara något som vi har pratat om? 

Tack för din medverkan!
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Bilaga 3: Brev till förskolor/pedagoger  

Hej! 

Jag heter Helene Norgren och studerar till förskollärare och lärare mot yngre åldrar på 
Södertörns högskola. Jag går nu min sista termin och ska göra ett examensarbete som 
handlar om pedagogisk dokumentation. 

Syftet med arbetet är att undersöka hur förskolor arbetar med pedagogisk doku-
mentation. Jag undrar därför om någon/några av pedagogerna på er förskola vill ställa 
upp på att bli intervjuade om detta. Intervjun tar ca 30- 45 min och jag kommer att 
spela in intervjun för att jag efteråt lättare ska kunna bearbeta de svar jag fått.

Ni deltar självklart frivilligt. Uppgifter och material kommer att behandlas anonymt 
och enbart för detta examensarbete. Uppgifter och information kommer alltså inte att 
kunna kopplas till er personligen eller till er förskola.

Examensarbetet kommer att bli offentligt, då det läggs ut på en sökmotor för examens-
arbeten vid namn DIVA.

Jag hoppas att DU/NI vill ställa upp på en intervju då detta är mycket värdefullt för mig 
och för arbetet!

Tack på förhand!

Mvh
/Helene Norgren

Mail: 
Tel: 

Handledare: Hassan Sharif
Mail: 


