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Abstract  

 

The degree project aims to gain a deeper understanding of how pedagogues are working 

with pedagogical documentation, as well as the significance of reflection in the 

educational work with children. 

The survey was implemented on two Reggio Emilia-inspired preschools and is based on 

a qualitative study using semi-structured interviews with open questions, where six 

pedagogues shared how they view the pedagogical documentation. 

The study is seen from an epistemological perspective. The results show that 

pedagogues place great emphasis on reflection as a tool for a visibility of children´s 

learning and development. Pedagogues respond to children´s questions with a question 

at issue to challenge the children to develop their own hypotheses for problem solving. 
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1.Inledning 

 

Förskolläraren ska ansvara för: 

”att dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen 

integreras med varandra i det pedagogiska arbetet” (Lpfö98, s. 15). 

 
I förskolans verksamhet kan det råda olika kunskaper mellan pedagogerna. Pedagoger 

tolkar innehållet i läroplanen utifrån den utbildning, och tidigare erfarenheter de bär 

med sig även om begreppet pedagogisk dokumentation. Det kan medföra att 

användningen av de pedagogiska dokumentationerna kan se olika ut trots en gemensam 

läroplan. Det finns inga tydliga anvisningar om hur pedagogisk dokumentation praktiskt 

ska tillämpas. Detta ger pedagogerna möjligheter för olika tolkningar hur pedagogisk 

dokumentation ska genomföras. Det är inget nytt att pedagogerna arbetar med 

dokumentation i förskolan. Bilder från utflykter och aktiviteter hängs upp på väggarna, 

det påvisar och synliggör vad barnen varit med om på förskolan. Är det en pedagogisk 

dokumentation? Vad innebär en pedagogisk dokumentation i praktiken för pedagoger 

och barn? Åberg Lenz Taguchi (2005) menar att dokumentera en händelse med barnen 

är inte särskilt svårt, vad är då skillnaden mellan en dokumentation och en pedagogisk 

dokumentation? Frågan är hur dokumentationen senare används för att föra den 

pedagogiska processen framåt (Åberg Lenz Taguchi 2005, s. 20). 
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2. Bakgrund 

 

Här presenteras några av våra pedagogiska arv. Loris Malaguzzi har blivit inspirerad 

och hämtat mycket kunskap från dessa tre pedagoger nedan. Malaguzzi har tagit till sig 

dessa kunskaper, och dessa visar sig i det filosofiska tänkandet som grundar Reggio 

Emilia filosofin. 

 

Sokrates betonar vikten av att tänka själv. Han upptäckte att det dagliga samtalet kunde 

användas för att frigöra personernas eget förnuft, som leder till ett eget resultat. Typisk 

karaktär för de sokratiska dialogerna är att inget påstående bedöms vara självklart, det 

skapas tillfällen för diskussioner. Sokrates uppmanar sina samtalspartner att tala ur sin 

egen övertygelse, inte att upprepa vad andra har sagt. Barnen lär sig genom att vara 

åskådare och efterlikna det som de äldre utövar. När barnet blir äldre så lär de sig att 

ifrågasätta de aktuella ämnena, och sedan reflektera över detta. Läraren framstår som en 

handledare till eleven och ställer lämpliga frågor. Dessa frågor ska locka fram den 

kunskap som ligger latent inom eleven. Detta är grunden för de sokratiska samtalen 

(Forsell 2005, s. 48-55).  

 

John Dewey förespråkar att lärandet är meningsfullt, undervisningsmetoder som 

projektarbete och problembaserat lärande är konkreta exempel på Deweys tankar. 

Dagens förskolepedagogik bär spår av John Deweys pedagogiska filosofi. Dewey 

hävdar att det verkliga lärandet är att reflektera över handlingar och dess konsekvenser, 

att rikta uppmärksamheten över vad som uppmärksammas och varför. När personer 

ställs inför problem som leder till frågor och svar, det är då som ett lärande sker. 

Dewey har myntat uttrycket ”learning by doing” med det anser han att eleven ska vara 

aktiv i undervisningstillfällen. Läraren ska vara handledande (Forsell 2005, s. 79-221). 

 

Vygotskij syn på undervisning är att han ser förutsättningar till att skapa 

utvecklingsmöjligheter för nya former av tänkande. Det är vad barnen gör när de är på 

förskolan som är avgörande för deras utveckling. Det finns viktiga aspekter som samtal, 

reflektion, läsning och problemlösningar av olika slag. Allt detta måste erbjudas i 

aktiviteter så att de olika aspekterna går att genomföra. Aktiviteten är ett nyckelord 

enligt Vygotskij, han anser att barnen lär sig av varandra i meningsfulla sociala samspel. 
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Fantasi, kreativitet och skapande utgår från de erfarenheter barnet upplevt. Det är viktigt 

att barn får utmaningar, och stimulans tillsammans med andra barn och vuxna, för att 

lära sig. Ju mera ett barn blir stimulerad i upplevelser ju mera vet barnet om sin omvärld 

(förskolan nr 4, 2011, s. 23). 

 

2.1 Reggio Emilia 

Loris Malaguzzi var grundaren till den pedagogiska filosofin i Reggio Emilia. Reggio 

Emilia är en stad i norra Italien. Den 1 maj 1945 sex dagar efter krigsslutet börjades 

bygget av en förskola i byn Cella strax utanför staden Reggio Emilia. Historien om de 

krigströtta och fattiga medborgare som med egna händer murade ”tegelsten för 

tegelsten” spred sig. Malaguzzi som kom att bli eldsjälen och den ledande filosofen för 

de kommunala förskolorna i Reggio Emilia, blev nyfiken på bygget i Cella.   Malaguzzi 

bjöds in för att delta och sätta sin prägel på förskolorna. Malaguzzi bjöd i sin tur in 

forskare inom lärande, och filosofer politiker och konstnärer från hela världen för att ta 

del av Reggio Emilias pedagogiska utveckling. (Jonstoij & Tolgraven 2001, s. 52-53).  

Reggio Emilias kännetecken är dess förmåga till ständig omprövning, förändring och 

förnyelse. Inga förutbestämda eller förutsägbara resultat konstrueras i en Reggio Emilia 

förskola. I dagens komplexa samhälle och höga förändringstakt kan det behövas en ny 

kunskap och syn på lärande. I Reggio Emilia finns nya strategier och verktyg, som kan 

locka fram barns kreativitet (Grut 2005, s. 8). 

 

Reggio Emilias arbetsätt och synsätt är ingen metod. Det finns inga modeller som kan 

övertas eller tillämpas. Det är ett tänkande som har vuxit fram ur en djup demokratisk 

syn på människan, där det livsavgörande är kommunikationen. Det är ett förhållningsätt 

till barnen som ständigt utvecklas, det är därför svårt att beskriva hur man arbetar 

Reggio-inspirerat. Det finns inget rätt sätt även om det har vuxit fram traditioner. 

Malaguzzi menar på: Förstå hur vi tänker och glöm oss sedan. Det är upp till varje 

förskola hur man som person vill tolka filosofin. Det är en ständig diskussion kring 

estetiska miljöer, värderingar, barnsyn som ska stödja lusten till att lära. Pedagogerna 

bör vara medforskare till barnen, inte ge auktoritära pekpinnar till barnen. Den barnsyn 

vi har påverkar oss i vårt handlande, oavsett vi har ord för den eller inte. Det är av stor 

vikt för barnen att få utrycka sig kreativt, utveckla sin skaparglädje och sina intressen. 
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Barnen söker egna svar på frågor och problem som uppstår. Pedagogerna vägleder 

barnen till deras egna hypoteser och lösningar. Det är av stor vikt att barnen använder 

sin kreativitet och handling i situationer som uppstår. 

 Barnen arbetar med projekt i små grupper utifrån deras intressen. Det är viktigt att 

pedagogerna dokumenterar arbetet som barnen utför. Noggrann dokumentation 

synliggör barnens lärande. Pedagogerna reflekterar över dokumentationsarbetet med 

varandra och tillsammans med barnen (förskolan nr 4, s. 22-23). 

 

Det finns viktiga ord i Reggio Emilia som ateljé, där uppmuntras barnen att skapa på 

sitt eget sätt, förskolornas ateljéer kan ser ut som små konstnärsverkstäder. Ateljerista, 

är en bildpedagog eller en konstnär som har ansvar för ateljén. Pedagogista utvecklar 

pedagogernas arbetsätt, pedagogistan är även pedagogiskt ansvarig. Dokumentation, 

pedagogerna arbetar med dokumentationer och reflektioner utifrån barnens intressen. 

Piazza, en plats att mötas på i samtal, italienska bytorg är förebilden. Barnhöjd, låga 

möbler och material på barnens nivå (förskolan nr 4, 2011, s. 22-23). 

 

2.2 Den pedagogiska dokumentationen 

Grut (2005) menar på att begreppet pedagogisk dokumentation i Reggio Emilia, kom till 

först och främst att ses som en process att träna sig i ett lyssnande förhållningsätt. 

Pedagogerna började då intressera sig för att delta i mera utmanande projekt. Till en 

början tenderades dessa projekt ligga nära barnens lekar och dess innehåll. 

Som en följd av detta blev det allt viktigare för pedagogerna att diskutera urval och 

innehåll i de lekar som barnen skapade utrymme för. Pedagogerna reflekterade över mål 

och syfte med barnens lek med utgångspunken att: Lära, se och synliggöra. ( Grut 2005, 

s. 86- 87). 

 

Dalberg, Moss& Pence (2002) beskriver pedagogisk dokumentation som två besläktade 

företeelser: En process, ett viktigt innehåll i denna process. Pedagogisk dokumentation 

som innehåll, synliggör vad barnen säger och gör. Det innehållet redogör för barnens 

arbete och hur pedagogen förhåller sig till barnen. Detta material kan tillgå på många 

olika sätt, handskrivna anteckningar av det som händer och sägs, videoinspelningar, 

stillbilder, barnens eget arbete som teckningar eller andra skapelser av olika material. 
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Allt detta material gör det pedagogiska arbetet synligt och konkret. Processen synliggör 

barnens lärande. Det är en viktig ingrediens i den pedagogiska 

dokumentationsprocessen (Dalberg, Moss& Pence 2002, s. 220). 

 

Mylesand (2007) anser att den digitala tekniken har stor betydelse i det pedagogiska 

arbetet. Bildens betydelse ger möjlighet till en omedelbar reflektion. Bilderna skapar en 

utgångspunkt för gemensamma samtal. Genom bilder och berättelser får alla barn en 

tillgång till det pedagogiska arbetet som pågått under dagen trots att inte alla varit 

delaktiga (Mylesand 2007, s. 96).  Denna process omfattar materialets användning som 

en hjälp att reflektera över det pedagogiska arbetet. Pedagogerna reflekterar ensam, 

tillsammans med andra pedagoger och med barnen, deras föräldrar. 

(Dalberg, Moss& Pence 2002, s. 220). 

Brusling & Strömqvist (1996) ser reflektionen som en analytisk kunskapsprocess, de 

menar att reflektion är en aktiv social process, som skapar mening och förståelse. 

Reflektionen sker i ett politiskt, historiskt och ideologiskt sammanhang, och blir 

meningsfullt när den relateras till just sådana situationer. Ska kunskaper om barns 

lärande utvecklas, så är det nödvändigt att reflektionerna fördjupas till att gälla 

historiska, kulturella och sociala betingelser för undervisning. Att reflektera över sin 

egen undervisning innebär inte ett sökande av ”sanningen”, det är en analyserande 

process, där man rör sig fram och tillbaka mellan olika perspektiv och omformulerar 

eventuella problem så att olika lösningar blir synliga. Om pedagoger tillsammans 

utvecklar förmågan att omformulera praktiska problem och lösningar så kan den egna 

kunskapen om undervisning fördjupas. (Brusling & Strömqvist 1996, s. 150). 

Svenning (2011) menar att syftet med att reflektera kring dokumentationen barnen 

emellan och pedagoger emellan leder till utmaningar och olika skillnader i 

förståelsesätt, dialogen och reflektionen har en central plats i det pedagogiska arbetet 

(Svenning 2011, s. 28). 

 

Pedagogisk dokumentation har använts som ett arbetsredskap i flera decennier i den 

italienska byn Reggio Emilia. Dokumentationens viktigaste uppgift är att synliggöra 

barnen som kompetenta och aktiv kunskapsskapande subjekt. Barnen betraktas som 

medforskare (Grut 2005, s. 28). 
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Pramling & Mårdsjö (1997) visar på ett exempel hur ett synliggörande i barns lärande 

kan dokumenteras genom att forska och ställa frågor till barnen. Läraren ger en uppgift 

till barnen, som består i att de ska forska om ett djur. Läraren och barnen pratar om hur 

de ska gå tillväga, och läraren ställer specifika frågor till varje barn för att se hur barnen 

tänker på olika sätt. Barnen börjar reflektera med varandra om hur de ska hitta sin 

kunskap. Lärarens syfte är att barnen ska utveckla många olika idéer om hur de kan lära 

sig. Läraren vill att barnen ska tänka efter vad de vill ta reda på om sitt djur. Barnen 

visar att de är motiverade och engagerade av innehållet. Läraren låter barnen prata och 

reflektera med varandra (Pramling & Mårdsjö 1997, s. 67). 

 

Pilgren (2010) förespråkar det sokratiska samtalet som en pedagogisk aktivitet. Barnen 

lär sig att tänka tillsammans, genom att samarbeta för att lösa problem. Genom att hitta 

lösningar som riktas emot ett ämne, upptäcker barnen att de förstår nya saker. Dialogen 

erbjuder en möjlighet att fånga likheter och olikheter, genom att låta flera idéer och 

röster höras. Det sokratiska samtalet beskrivs som en undersökande dialog. Pedagogens 

uppgift är att fungera som en coach, vara lyhörd, plocka fram rätt material på rätt nivå 

så att det gynnar barnen (Pilgren 2010, s. 38).  Läraren gör barnen uppmärksamma på 

att barnen har olika tillvägagångssätt. Läraren synliggör för barnen att det finns 

variationer bland ämnen och olika sätt att tänka om det. Läraren tar fram mångfalden av 

idéer. Barnen jämför olikheter och likheter. Lärarens syfte är inte bara att de ska forska 

om djur, utan även att de ska bli medveten om sin egen inlärning (Pramling & Mårdsjö 

1997, s. 67). 

 

Lenz (1997) menar att när pedagoger dokumenterar vad barnen säger, gör och ger 

utryck för. Då lär pedagogerna sig något om barnen, hur barnen upplever, förstår och 

utrycker sin omvärld. Pedagogerna bör lita på barnen och deras förmågor. Vi som vuxna 

bör stärka det positiva som finns i barnet, så att de kan växa i sin självkänsla. Lenz 

beskriver pedagogisk dokumentation som ett förhållningsätt och en kommunikation. Ett 

konkret exempel på kommunikation i pedagogisk dokumentation är när barnen får 

kommunicera sin kunskap, och erfarenheter genom bilder, målningar och utsagor. Det 

är av stor vikt att barnen gör aktiviteten flera gånger i ett sammanhang. Där de kan 

samtala, utforska och härma varandra. Då går barnen in i ett aktivt meningskapande. 

När ögat blir riktat mot objektet, uppstår frågor, teorier samt undringar i hjärnan. 
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Handen försöker omsätta tankarna från hjärnan, och ögats bilder till en egen förståelse. 

Det är en meningsskapande läroprocess (Lenz 1997, s. 33-37). 

 

2.3 Miljön den extra pedagogen 

Kennedy (2003) menar att pedagogerna bör göra rumobservationer för att få syn på hur 

barnen använder rummen, och vilket material som lockar till aktivitet. Barnen kan på 

egen hand flytta runt saker och möblerar om. Barnen hittar på lösningar som den vuxne 

kanske aldrig skulle tänka på. Som pedagog gäller det att vara observant och låta barnen 

vara delaktiga i miljöns utformning. Det är av stor vikt att se över vilka relationer som 

uppstår mellan barn-barn, barn-vuxna, mellan barnen och rummen, samt hur materialet 

används. Det bör finnas en tydlighet i miljöns uppbyggnad. Barnen ska kunna se vad 

som erbjuds i de olika rummen. Ett rum kan vara byggrum där kan det finnas byggbord 

i olika höjder, och många sorters material att bygga med. Det kan vara allt från 

färdigköpta klossar och barbiedockor till tyger med mera. Det kan även vara 

skräpmaterial, som bland annat tegelstenar, kakelplattor, papprör. Pedagogerna vill 

uppmuntra till barnens intressen, och försöker skapa rum för det. Rummen som är 

genomgående för nästan alla Reggio Emilia inspirerade förskolor är byggrum, ateljé, 

vattenrum och skapande, där kan det bland annat finns lera och gips. Miljön har 

anpassade bord och stolar till barnen, samt att materialet även är i barnens höjd. 

Materialets placering har en struktur i de olika rummen. Barnen vet vart de ska gå om 

de vill bygga, måla eller arbeta med lera. Miljön bör vara spännande, och väcka lust till 

ett utforskande. Att barnen ges möjligheter till större självständighet av aktiviteter, 

innebär att pedagogerna får mer tid till att dokumentera barnens forskande. Pedagogerna 

slipper plocka fram och serva barnen i deras aktiviteter (Kennedy 2003, s. 126-133). 

 

2.4 Reflektioner synliggör olikheter 

Pramling (1987) menar på att barn bygger upp sina strukturer och tankar av de 

erfarenheter de har. Det finns alltid en variation av ett kvalitativt sätt att tänka olika i, 

som i en uppgift eller muntlig information. Pedagogen kan sedan inte tro att alla barn 

har fått den kunskap som pedagogen tror sig förmedlat. Barnet har tolkat informationen 

utifrån sitt eget sätt att tänka. Förståelsen förmedlas inte. Förståelsen skapas av barnet 
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själv. Ett samarbete mellan kamrater ger förutsättningar för ett utbyte i olikheter av 

idéer och tankar. Barnen påverkas alltid i gruppsituationer även om barnen håller med, 

så har man som person påverkat sitt tänkande. Att hjälpa barn att utveckla sina 

tankemässiga kompetenser gör man som pedagog lättast genom att uppmärksamma 

händelser, problem, situationer och material i vardagen. När man som pedagog sätter 

ord på sina tankar kommer barnen underfund med att man kan tänka på olika sätt. 

Barnens egna tankar sätts i rörelse (Pramling 1987, s. 84-95). 

 

Mårdsjö, Olsson (2010) menar på att när en person ställer en fråga till en annan så ökar 

möjligheten till att upptäcka nya saker som man inte visste eller annars tagit förgivet. I 

reflektion med pedagoger så bör frågorna formuleras så att personen inte känner sig 

angripen eller ifrågasatt av sina kollegor. Frågorna bör därför utgå från en genuin 

nyfikenhet. Då skapas en givande reflektion där tankar idéer utbyts. En tankeprocess 

startar vid regelbunden reflektion över dokumentationen. Pedagogerna blir medvetna 

om hur de kan gå vidare i arbetet med barnen. Det blir då möjligt för pedagogerna att 

sätta ord på sin arbetsmetod i verksamheten, och därigenom bli mer medveten om hur 

pedagogerna kan bidra till att lära andra lära (Mårdsjö, Olsson 2010, s 114-116). 

 

Bergman (2010) anser att det värdefulla med att reflektera är att man blickar framåt, 

bakåt och ser i nuet. I reflektion tar vi lärdom av det vi upplevt för att få hjälp av hur vi 

gör i framtiden (Bergman 2010, s. 17).  Loris Malaguzzi och hans kollegor i Reggio 

Emilia har enats i frågan om att reflektion hänger samman med utmaningar, möten och 

med skillnader. Det krävs en skillnad som gör en skillnad för att reflektion ska uppstå 

(Grut 2005, s. 74). Genom att använda reflektion i förskolan på ett medvetet sätt, kan 

pedagoger hitta nya vägar.  De kan leda till att pedagogerna ser nya möjligheter i något 

som tidigare ansågs omöjligt (Bergman 2010, s. 17). 

 

Lenz (1997) beskriver pedagogisk dokumentation som ett kollektivt arbetsverktyg. Det 

krävs att pedagogerna använder reflektion som ett gemensamt reflektionsarbete, barnen 

emellan, pedagoger emellan. Ett aktivt reflektionsarbete är nödvändigt för att få en 

förändring i verksamheten med barnen. I dokumentationsarbetet med barnen är det 

viktigt att kunna gå in och se på nära håll, men samtidigt så behövs en distans för att 

kunna se saker från håll. Det kanske är lättare att vara nära barnen då pedagogen kan ta 
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del av teorier kring lärande och kunskap. Arbetar pedagoger i forskarpar så får de båda 

delarna. En pedagog kan vara nära barnen där de kan utmanas, och den andra 

pedagogen dokumenterar det som sker. Pedagogen kan föra reflekterande samtal med 

barnen under arbetets gång, de kan koppla bort tankarna på att dokumentera helt och 

bara ägna sig åt projektet med barnen.  Pedagogerna får ett utbyte av varandra, de kan 

föra sina reflektioner på plats om tillfälle ges. Det är en stor vinst i att arbeta kollektivt, 

dessa lärdomar kan ofta utnyttjas på ett mera konstruktivt sätt om vi gör det gemensamt 

än individuellt (Lenz 1997, s. 71). 

 

2.5 Barnens frågor bemöts med kreativa frågor 

Måhlberg, Sjöblom (2001) vill framhålla nyttan med att använda sig av de kreativa 

frågorna som ett kommunikationsredskap. De kan även kallas processfrågor. Det är 

viktigt att man som pedagog funderar på hur frågorna är utformade. Frågorna vi ställer 

formar svaren vi får. Ställ inte ledande frågor, ställ öppna frågeställningar t.ex. som: på 

vilket sätt, hur tänker du nu, antag att, hur kan du göra nu, med mera. Med kreativa 

frågor utmanar vi det inre språket i rörelse. Nya och annorlunda tankar uppstår och sätts 

i rullning. Det stimulerar till att använda mer av hjärnans kapacitet och de kognitiva 

funktionerna. När man som pedagog använder sig av kreativa frågor blir vi nyfikna och 

vill ta reda på vad barnet har för hypoteser. Målet hos pedagogen är att lyfta fram 

barnets kompetenser, resurser, lösningar och förmågor hos barnen (Måhlberg, Sjöblom 

2001, s. 62-71). 

 

Johansson (2003) menar att det gynnar barnen att vi vuxna ställer frågor till barnen för 

att väcka barnens undran och nyfikenhet. Uppmuntra barnen till reflektion över varför 

saker och fenomen förhåller sig på ett visst sätt i omvärlden. Små barn kan reflektera 

över saker, om man som vuxen använder ett enkelt och konkret språk som barnen 

förstår. Pedagogerna kan uppmuntra barnen till att söka lösningar på olika problem. Den 

vuxne ställer frågor som får barnet att reflektera över situationen, istället för att tala om 

för barnet hur de ska gå tillväga. Barnet bör förstå varför de gör olika saker, inte agera 

bara för att göra den vuxne nöjd. Pedagogens arbete bygger på att strukturera 

sammanhanget med lämpliga frågor för att lotsa fram barnet till en lösning. (Johansson 

2003, forskning i fokus, s. 108-112). 
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3.Tidigare forskning 

 

3.1 Det kompetenta barnet 

 Lenz Taguchi (2000) forskare i pedagogik, beskriver i sin avhandling Emancipation 

och motstånd - dokumentation och kooperativa läroprocesser i förskolan, om hur 

pedagoger arbetar i utforskande projektarbeten som utgår från barnens teorier och 

föreställningar. Lenz skriver sin avhandling i ett kunskapsteoretiskt perspektiv, varje 

pedagogisk handling refererar till ett teoretiskt tänkande, och föreställningar om hur 

barn tänker och utvecklas. Får man då syn på ett kompetent och nyfiket barn? 

Dokumentationerna från Reggio Emilia visade på att detta var möjligt. Malaguzzi 

uttrycker sin kunskapsteori genom att barnen har hundra språk. Att ta tillvara på barnens 

alla möjliga resurser, sinnliga-sensuella och begreppsliga intellektuella. Barnen har 

hundra tankar, hundra händer och hundra språk.  Avhandlingsarbetets utgångspunkt är 

att försöka förstå hur ett Reggio Emilia inspirerat arbete med pedagogisk 

dokumentation, kan användas kontinuerligt i ett förändringsarbete på en förskola i 

Sverige. Lenz använder sig av en etnografisk studie med deltagande pedagoger i 

observationer, band och videoinspelningar. Lenz utgångspunkt var att finnas i den 

pedagogiska verksamheten som en aktiv deltagande forskare. Lenz och de tre 

förskollärarna skulle pröva och utforska möjligheterna med en feministisk 

poststrukturell studie. Förskollärare och barnskötaryrket har en låg status i samhället. 

Den hierarkiska uppdelningen mellan det högre tänkande och kunskapsskapande 

manliga subjektet i skola, och de lägre stående kvinnliga subjektet i utbildning av våra 

små barn i samhället. Lenz hoppas med sin avhandling att kunna visa på de kvinnliga 

pedagogernas kompetens. Över att kritiskt granska, intellektuellt reflektera och bearbeta 

teori och praktik, till att vara ett kunskapsskapande subjekt i arbetet med den 

pedagogiska dokumentationen.  Med hopp om att förskolläraryrket ska bli mer attraktivt 

för män (Lenz 2000, s.14,20, 34). 

 

Lenz (2000) ger en inblick i hur pedagogerna arbetar med pedagogisk dokumentation. 

Pedagogerna beskriver barnens inlärning i tre steg i ett temaarbete. Först är det diffusa 

idéer och svävande helhetsbegrepp. Barn och pedagoger reflekterar över idéerna barnen 

presenterade, som sedan blir en helhet som barnen förstår. Läraren vill få syn på glappet 
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mellan barnets kunskap och målet som satts. Läraren får kunskap av intervjuerna vart 

barnen befinner sig kunskapsmässigt i det aktuella ämnet. Den kognitiva kunskapsnivån 

av barnet kan då bestämmas. Pedagogisk dokumentation används för att synliggöra 

barnet i sin läroprocess. Barnet kan se vart de befinner sig i sin process så de kan ”lära 

sig själva att lära”. Lenz beskriver en intressant syn på ett kunskapsteoretiskt perspektiv: 

Barnet kommunicerar alltid med världen, kroppen är en kommunikativ länk mellan 

barnet och omvärlden. Lenz menar att kroppen är delaktig i världen och förstår den 

genom sin delaktighet. Lenz visar på ett exempel hur det kan gå till väga i ett 

dokumentationstillfälle. Barnen arbetar med leran och formar den med sina händer för 

att skapa en gubbe.( Dessa rörelser är inlärda via erfarenheter som kunskaper. Varje ny 

erfarenhet berikar kroppen, inlärning är ett samspel mellan kroppen och omvärlden. Det 

är inte bara en intellektuell process. Inlärning och kunskap handlar inte bara om ett ”jag 

tänker” utan en genomlevd upplevelse och erfarenhet av omvärlden via kroppen). 

Pedagogen ber barnet att berätta vad de gjort, pedagogen ger inga följdfrågor för att 

klargöra processen. Hon repeterar vad barnet säger för att tydliggöra för sig själv och de 

andra när hon pekar på lergubbens kroppsdelar. Det ena barnet hade använt var en 

vitlökspress för att göra hår. Pedagogen uppmärksammade det som fiffigt och bad 

barnet berätta för de andra barnen vad han har gjort. Pedagogen frågar ett annat barn hur 

han lyckades att lösa problemet över att hans gubbe inte kunde stå upp. Barnet får 

tillfälle att verbalt beskriva hur han gick tillväga för att lösa problemet med sin gubbe 

som ramlade. Barnen har andra sätt att formulera sig än bara muntligen. De kan rita, 

filma eller fota av sina konstruktioner för att sedan titta på dem igen. Pedagogerna tar 

till sig detta arbetsmaterial för reflektion. För att reflektera hur pedagogerna kan gå 

vidare och utmana barnen på olika sätt i lerprojektet.  I det Reggio Emilia inspirerade 

arbetssättet med dokumentation och observation är avsikten att synliggöra barnens 

strategier. Det viktigaste i barns upptäckter är processen, vad som händer när barnen 

börjar fundera över något och ställa frågor, tills att de kommer fram till ett svar. Barnen 

har en annan bild av verkligheten än vi vuxna. Om vi ger ett svar direkt så bromsar vi 

barnet i deras utveckling. Pedagogerna vill uppmuntra till lusten och glädjen över att 

forska vidare. Vi ger barnen små råd så kan vi lära dem teknik, men inte innehållet. Det 

gäller att ge barnen förutsättningar, så att de kan vidga och fördjupa sig i sina teorier, 

som till en början kan vara konstiga eller felaktiga (barnen kan t.ex. mäta hur långt ett 

bord kan vara med hjälp av skor). Detta är alternativa teorier som sedan kan användas i 
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relation till vuxenvärldens vetenskapliga teorier. Vi ska inte förflytta barnens tankar in i 

våra, för då förlorar vi barnens eget tänkande. Dokumentationens syfte är även att 

synliggöra barnens frågeställningar och föreställningar om världen, och vad barn kan. 

En direkt kontrast till den tidigare användningen av observationer som syftade till 

barnens brister och bedömningar (Lenz 2000, s. 108-112). 

 

Lenz (2000) beskriver nätverkets betydelse att träffas och reflektera tillsammans om 

barnens dokumentationer. För att ”se barnet på nytt” i varje observation, få ett underlag 

till fortsatt arbete som utmanar barnens lärande. Pedagogerna reflekterar om vilket 

synsätt de har på barn, vilket förhållningsätt pedagogerna utövar, samt vilken 

föreställning de har kring barn och dess lärande. Utgångspunkten för 

dokumentationsarbetet är att synliggöra vart pedagogerna ”står i nu” för att kunna gå 

vidare med nya och utmanande frågeställningar till både barn och vuxna (Lenz 2000, 

s.12). 

Lenz (2000) beskriver begreppet ”motstånd” som att förstå något eller göra det på ett 

annat sätt. Ett ifrågasättande av den normerade diskursen som via ett omkast kan 

synliggöra motsatsen. I reflektioner förvrängs och analyseras problem och resultaten 

blir ett annat. Motståndsbegreppet är en ständigt pågående process. Den pedagogiska 

dokumentationen är ett hjälpmedel för ett sådant medvetet motståndsarbete för 

pedagogerna, eftersom det synliggör praktiken. Genom att pedagogerna arbetar med att 

försöka förstå hur vi planerar och genomför arbetet, och försöka att förstå det barn 

tänker och kan. Då öppnar vi upp möjligheten genom att använda ”motstånds” 

begreppet för att göra oss själva uppmärksamma på vad som styr vårt tänkande och 

kunnande (Lenz 2000 s. 166-170). 

 

3.2 Dilemman i dokumentationsarbetet 

Lise-Lotte Bjervås är forskare och har skrivit en akademisk avhandling (2011) Samtal 

om barn och pedagogisk dokumentation som bedömningspraktik i förskolan, vid 

institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande. Bjervås har följt hur 

förskollärare i två stycken förskolor har använt sig av pedagogisk dokumentation som 

ett reflektionsverktyg. De omtalade barnen är mellan 1-3 år gamla. Bjervås menar på att 

de små barnen bedöms redan i förskolan. 
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Enligt Lenz (2000) är den pedagogiska dokumentationens syfte att synliggöra barnens 

läroprocesser, enskilt och i grupp med andra barn. Pedagogerna fångar upp barnens 

tankar och strategier med en utgång att alla metoder är bra, det finns inget rätt eller fel. 

Observationerna och reflektionerna blir ett arbetsunderlag till den pedagogiska 

dokumentationen. Barnen är i olika faser i sin utveckling och strategierna kan te sig 

olika barnen emellan. 

 

Bjervås (2011) forskning visar på att det finns dilemman med pedagogisk 

dokumentation. Pedagogerna i studien sätter stort ansvar på sig själva, för att skapa 

goda förutsättningar till barnen för att bidra till barnens lärande. Det beror mycket på 

sammanhangen och vilken verksamhet förskolan erbjuder. Om pedagogen inte har en 

förmåga att skapa sammanhang som en resurs till barnet som stödjer och möjliggör 

utlopp för barnets kompetenser, så sätter pedagogen krokben för barnets lärande 

(Bjervås 2011, s. 202, 209). 

 

Lenz (2000) beskriver hur pedagogerna uppskattar nätverkens betydelse genom att de 

reflekterar tillsamman för att se barnen från olika synvinklar så att verksamheten 

utvecklas till barnens fördel. 

Bjervås (2011) menar på att pedagogerna i sitt reflektionsarbete där det blev synligt hur 

pedagogernas tankar var sammanlänkande. Pedagogerna talade om barnen som sociala 

aktörer. Det kan lätt bli att barnen uppfattas som objekt i dokumentationsprojekten. 

Pedagogerna använder dokumentationerna som artefakter, pedagogerna berättar för 

varandra vad de uppmärksammade i dokumentationen. En kritisk aspekt av 

pedagogerna är när de ska dokumentera ute i verksamheten bland barnen. Pedagogerna 

ser problem som uppstår i detta moment, de beskriver att det blir oro och de väljer 

ibland bort att dokumentera. Pedagogerna ser en svårighet i att dokumentera och 

samtidig vara närvarande i aktiviteten som ska dokumenteras. Trots det så är 

pedagogerna överens om att dokumentationen är betydelsefull för barnen, samtidigt som 

de inte använder materialet tillräckligt mycket. Det finns yttranden bland pedagogerna 

att de dränker barnen i dokumentationer, vissa anser att de inte kommer barnen tillgodo. 

Det kan hända att det hela uteblir att inga dokumentationer kommer upp, pedagogerna 

kan inte enas och alla har inte tillräckligt med kunskap. Alltför många dokumentationer 

har inte blivit pedagogiska, eftersom pedagogerna inte suttit ner och reflekterat 
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tillsammans med barnen, med resultat att de samlas på hög, och förblir oanvända och 

framstår då som icke meningsfulla (Bjervås 2011, s. 212). 

 

Bjervås (2011)  menar på att små barn bedöms redan i förskolan. Pedagogisk 

dokumentation kommer fram enligt pedagogerna att fokus ligger mycket på bedömning 

av barnen i dess lärande, både enskilt och tillsammans med andra barn. Bakom metoden 

pedagogisk dokumentation ligger teoretiska antaganden som beskriver lärande ur ett 

rationellt perspektiv. Genom teoretiska antaganden utifrån ett individorienterat sätt att 

se på lärandet. Det kan spåras genom bakåtliggande tester och kartläggningar av 

bedömningar. Bedömningarna kan ge utryck i det som inte synliggörs i 

dokumentationen. Barnen får anpassa sig till detta bedömningsinstrument eftersom det 

oftast innehåller en slags checklista, som utgår från en viss kunskap eller förmåga. 

Barnet ska anpassas och formas för att passa in i sammanhanget. Pedagogisk 

dokumentation beskrivs först och främst som ett verktyg för att utveckla verksamheten. 

Men det gör barnet samtidigt till ett subjekt, genom att barnet synliggörs som ett subjekt 

så blir pedagogisk dokumentation oundvikligt en form av bedömning av barnet på 

individnivå. Samtidigt har pedagogen ett uppdrag som kan uppfattas som 

motsägelsefullt att utvärdera och bedöma verksamheten genom bedömningar av barn. 

Det är verksamheten och inte barnen som ska vara i fokus för granskning (Bjervås 2011, 

s. 20, 216). 

 

3.3 Vems behov tillgodoses i dokumentationsarbetet? 

Bente Svenning (2011) är högskolelektor med masterexamen vid lärarutbildningen i 

Oslo. Hon har skrivit en bok om pedagogisk dokumentation, där hon lyfter fram om 

barnen har delaktighet och inflytande i dokumentationsarbetet. Svenning visar på att 

barnen glöms bort när dokumentationsarbetet görs av pedagogerna. Barnen i förskolan 

känner inte till hur dokumentationsprocessen går till. Som vuxen bör man ta hänsyn till 

det när man samlar ihop allt material. Pedagogen bör vara medveten om att väsentliga 

sidor hos barnet inte kommer med eller kan förstås genom dessa insamlingar av 

material. Den vuxne har medvetet eller omedvetet bortsett från vissa upplevelser, eller 

att barnen inte har fått komma med egna åsikter. Det betyder att pedagogen inte kan 

betrakta materialet som en fullständig dokumentation av barnet. Svenning menar att 
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pedagogerna bör hitta möjligheter att möta barnen, så att pedagogerna kan få reda på 

hur de kan påverka dokumentationsprocessen. Det är avgörande för att få reda på vad 

barnen anser vara viktigt och varför. Svenning frågar sig; När ett barn ständigt uppfattar 

sig som dokumenterat eller att bli dokumenterad av andra, kommer de i all högre grad 

känna sig som ett objekt? Ger vi pedagoger barnen möjligheter och tillgång att barnen 

får säga ifrån om de inte vill delta i en dokumentation eller inte? Svenning upplever att 

det inte alls är på det sättet. Pedagogerna tar kort på barnen utan att fråga om lov. Vad 

ger det för signaler till barnen? Är det ok för barnen att ta kort på vilka människor som 

helst utan att be om lov? Pedagogerna måste ta ett ansvar över att lyssna på barnen och 

göra en bedömning i hur mycket inflytande som är rimligt att barnen har i 

dokumentationsprocessen. Pedagogerna bestämmer hur arbetsgången blir i 

dokumentationsarbetet. Att vid varje barn förhålla sig till barnens upplevelser och 

inflytande av dokumentationen kräver en vilja att ta ansvar av pedagogen. Pedagogen 

måste använda sin personliga förmåga att regelbundet forska vidare att skaffa sig 

kunskap om hur dokumentationsarbetet ska utövas. Pedagogen måste även finna 

möjligheter till bra beslut, så barnen kan medverka aktivt i processen. Svenning menar 

på att pedagogerna tycker att dokumentationsuppgifterna blir svåra att uppnå om barnen 

ska vara med och delta i arbetet. När gör man bedömningar som pedagog; I vilken ålder 

och mognad har barnen en åsikt om barnen vill bli dokumenterad eller inte? Svenning 

anser att det ligger en stor utmaning i att ta barnen på allvar i dokumentationsarbetet. 

Barnen sitter inne med mycket information som inte kommer fram, om inte pedagogen 

har en dialog om hur arbetet med dokumentationen ska gå till. Pedagogisk 

dokumentation är väldigt positivt och de synliggör barnens läroprocesser. Pedagogerna 

har för stor makt i dokumentationsarbetet, vilka bilder som ska exponeras och hur 

texten ska utformas. Barnen är sällan med i dokumentationsarbetet, barnen har inget 

inflytande i vilka bilder som skrivs ut, och vad som sägs i texten. Vi behöver fundera på 

vems behov vi tillgodoser när vi dokumenterar (Svenning 2011, s. 42-94). 
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4. Syfte och frågeställningar 

 

För att få en klarhet i begreppet pedagogisk dokumentation, och hur pedagogerna kan 

använda den i praktiken, har jag intervjuat fem pedagoger på två Reggio Emilia 

inspirerade förskolor. För att få reda på hur de ser på pedagogisk dokumentation utifrån 

ett Reggio Emilia filosofiskt perspektiv. Jag har även intervjuat en person från Reggio 

Emilia institutet, som är en av de sex personer som grundade Reggio Emilia institutet 

1992 i Stockholm. Under min tid på lärarutbildningen har vi läst lite om Reggio Emilia, 

jag blev väldigt inspirerad av deras filosofi. Där av mitt val att göra en undersökning på 

två Reggio Emilia inspirerade förskolor, hur de ser på begreppet pedagogisk 

dokumentation. 

 

Syftet med studien är att ta reda på: 

- Hur pedagogerna uppfattar begreppet pedagogisk dokumentation 

- Hur pedagogerna arbetar med pedagogisk dokumentation  

 

4. 1 Frågeställningar 

 

- Vad är pedagogisk dokumentation enligt pedagogerna? 

- Hur använder sig pedagogerna av reflektion som arbetsätt för en återkoppling till 

pedagogisk dokumentation? 

- Hur svarar pedagogerna på barnens frågor? 
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5. Metod 

 

Avsnittet syftar till att synliggöra mitt tillvägagångssätt om hur undersökningen gått till. 

Vilken undersökningsmetod jag använt mig av, samt vilken grund forskningen vilar på. 

5.1 Forskningsmetod 

Min undersökning bygger på att få reda på hur pedagoger arbetar med pedagogisk 

dokumentation, och vad begreppet pedagogisk dokumentation är enligt pedagogerna, 

samt betydelsen av reflektion. Reggio Emilia filosofin uppmuntrar barnen att fundera ut 

svaren på sina frågor genom undersökning och forskning. Jag vill veta hur pedagogerna 

går tillväga när barnens frågor uppstår. 

 

5.2 Bearbetning och analys 

Mitt tillvägagångssätt blev att genomföra en kvalitativ intervju med pedagogerna. 

Huvudfrågorna ställdes likadant till alla. Jag ställde följdfrågor och svaren följdes upp 

på ett individualiserat sätt. Här utnyttjades samspelet mellan den som frågar och den 

som tillfrågas. Metodiken gav en möjlighet att nå djupare och komma längre. Det 

brukar kallas för en semistrukturerad intervju (Stukàt 2005, s. 39). Materialet av 

intervjuerna har transkriberats. Särskilda avgörande delar av inspelningen skrevs ut, då 

jag bortsåg från mindre intressanta och relevanta avsnitt (Stukàt 2005, s. 40).  

Intervjuerna spelades i med diktafon. 

 

Kvale (1997) menar på att syftet med den kvalitativa forskningsintervjun är att tolka 

intervjupersonens svar och beskrivningar i de frågor som ställs. I det första steget 

beskriver den intervjuade personen med egna ord sin uppfattning om det aktuella ämnet 

i frågorna som jag ställde. I det andra steget upptäcker intervjupersonen nya saker som 

kommer fram under samtalet där frågorna ställs som leder till följdfrågor eller 

undringar. Det blir nya förhållanden under intervjun. I det tredje steget tolkar och 

koncentrerar sig intervjupersonen på frågorna som intervjuaren beskriver med 

tolkningar om frågan uppfattades rätt eller om det är oklart. I det fjärde steget så tolkas 

den utskrivna intervjun (Kvale 1997, s. 171). Efter jag hade transkriberat intervjuerna så 

skedde detta stegvis som att jag läser igenom materialet och skapar mig ett 
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helhetsintryck. Det andra steget var att jag letade efter skillnader och likheter i svaren 

från mina huvudfrågor. Det tredje och sista steget är att jag noga läste igenom och 

hittade centrala begrepp som relaterades till mitt syfte i arbetet. Därefter jämförde jag 

och reflekterade jag över vad jag hade funnit. För att underlätta arbetet med analysen, 

och för att göra det tydligt för läsaren, valde jag att skriva resultaten i kapitel var för sig. 

I analysen fann jag tre olika kategorier att analysera kring. I resultatkapitlet presenteras 

dessa under rubrikerna ”Vad är pedagogisk dokumentation” och ”vilken betydelse har 

reflektionen för den pedagogiska dokumentationen” samt ”Hur svarar pedagogerna på 

barnens frågor”. 

 

5.3 Presentation av intervjupersoner 

Jag har medvetet använt könsneutrala namn på pedagogerna, så att det inte kan relateras 

till föreställningar om vad som är typiskt manligt eller kvinnligt i arbetsuppgifterna. 

Informanten förblir anonym. Det var sex stycken informanter som ställde upp på att bli 

intervjuade. Alla svarade på de frågor som jag ställde. 

 

Alex är verksam i Reggio Emilia institutet i Stockholm. Alex har även uppdrag som 

utvecklingskonsult i förskolor och skolor genom sitt engagemang i Reggio Emilia 

institutet. Alex har arbetat med pedagogiska nätverk i ca 15 års tid. 

Tintin: Förskollärare och utbildad pedagogista. 

Noa: Förskollärare och biträdande chef. 

Sam: Förskollärare. 

Mio: Barnskötare. 

Kim: Barnskötare. 

Tintin och Noa arbetar på samma förskola. Sam, Kim och Mio arbetar på en annan 

gemensam förskola. 

 

5.4 Procedur 

Jag kände till de två Reggio Emilia inspirerade förskolorna sedan tidigare. Jag mejlade 

till de berörda pedagogerna där jag berättade om min studie, samt gjorde en förfrågan 

om de var intresserade av att bli intervjuade. Jag informerade att samtalen skulle spelas 
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in och att de rådde total anonymitet.  Jag mejlade tillbaka till de pedagoger som visat 

intresse och tackat ja. Jag bad dem titta på tider som skulle passa bra till vårt samtal. 

Ställde även en förfrågan om de ville se mina frågeställningar innan vårt möte. Två 

pedagoger av fyra ville ha frågorna innan intervjun. Intervjuerna ägde rum på förskolan 

där pedagogerna arbetar, och det var pedagogerna som valde vilket rum vi skulle sitta i. 

Stukat nämner vikten av att miljön där intervjuerna äger rum ska vara ostörd och trygg 

för båda parter (Stukàt 2005, s. 40). Fem av pedagogerna valde att vi skulle sitta i 

personalrummet, en valde att vi skulle sitta på kontoret. Stukàt skriver att forskare oftast 

använder sig av kvalitativa intervjuer, dvs. att man ber informanten att beskriva sin egen 

uppfattning av ämnet (Stukàt 2005, s. 33). Jag valde att bygga min intervju på detta sätt, 

i ett samtal där båda parter är aktiva. Det blev trevliga samtal där följdfrågorna kom 

naturligt. Jag upplevde att fyra av intervjupersonerna kände sig bekväm med att jag 

spelad in samtalen, de övriga två kände sig lite obekväma över att samtalet blev 

inspelat. När intervjun var klar och diktafonen stängdes av så fortsatte de två berörda 

pedagogerna att prata, jag uppmärksammandes på deras kroppshållning att de var lättare 

till sinnet när diktafonen var avstängd. 

 

5.5 Bortfall 

Jag mejlade ut en förfrågan till sju personer. Sex av dessa var positivt inställda och 

tackade ja till en intervju. En person avböjde med svar att det inte kändes bekvämt att 

bli intervjuad, samt att tillräcklig kunskap inte fanns. Jag personligen anser att det var 

synd, jag vill se olika kompetenser i hur pedagogerna upplever dokumentationsarbetet. 

Det vore intressant att höra vad pedagogen som avböjde hade att tillföra i ämnet 

pedagogisk dokumentation. Det vore spännande med olika synvinklar. Personen som 

avböjde arbetar på samma förskola som två av dessa pedagoger som tackat ja till en 

intervju. Min tolkning av det hela är att den berörde som avböjde från att bli intervjuad 

kände sig inte kompetent nog, i jämförelsen av sina två kollegor. 
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5.6 Forskningsetiska riktlinjer 

Det kunskapsintresse som ligger bakom den vetenskapliga texten måste vägas mot 

människors grundläggande fri- och rättigheter (Hartman 2003, s. 128).  Vetenskapsrådet 

tar upp rekommendationer som vägleder den enskilde forskaren av planering för ett 

forskningsprojekt hur man kan gå till väga. Forskning är viktigt och nödvändigt men 

samhällets medlemmar har ett skydd av bland annat förödmjukelse och kränkning. 

Detta krav kallas individskyddskravet och kan delas upp i fyra huvudkrav 

Informationskravet- 

”Forskaren ska informera om forskningsuppgiftens syfte” (Vetenskapsrådet). 

Samtyckeskravet- 

”Deltagaren bestämmer själv om de vill medverka eller inte” (Vetenskapsrådet). 

Konfidentialitetskravet- 

”Alla medverkande i forskningsprojektet skall ges största möjliga konfidentilatet” 

(Vetenskapsrådet). 

Nyttjandekravet- 

”Insamlande uppgifter om personer får endast användas för forskningsändamål” 

(Vetenskapsrådet). 

Dessa fyra huvudriktlinjer använde jag mig av när jag tog kontakt med pedagogerna på 

förskolan angående intervjuerna. 
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6. Resultat 

 

Här redovisar jag resultatet från intervjuerna av pedagogerna. Pga. De etiska principerna 

så har jag valt att fingera intervjusvarens namn. Genom att jag namngett personerna så 

kan man ändå se vem som har svarat på vad. Jag har utgått från mitt syfte som är hur 

pedagogerna uppfattar begreppet pedagogisk dokumentation, och hur pedagogerna 

arbetar med pedagogisk dokumentation. Mina frågeställningar över reflektionens 

betydelse i arbetet och hur pedagogerna svarar på barnens frågor, knyter an till 

pedagogernas arbetsätt med det pedagogiska dokumentationsarbetet. 

 

6.1 Pedagogisk dokumentation enligt pedagogerna 

Alex: ”Pedagogisk dokumentation är att vara en reflekterande pedagog tillsammans 

med barnen. Då blir dokumentationen pedagogisk. Följa barnets process, 

dokumentation handlar om att synliggöra den processen inte resultatet”. 

 

Tintin: ”Målet är att barnen ska få djupna och reflektera i ett ämne och komma i ett 

lärande. Pedagogisk dokumentation är att lärandet ska utvecklas”. 

 

Noa: ”Verksamheten är som ett görande och i det så observerar vi. I observationerna 

gör vi dokumentationer som vi sen gör våra reflektioner i som sen blir pedagogisk 

dokumentation”. 

 

Sam: ”En dokumentation blir pedagogisk när man reflekterar över den. Pedagoger och 

barn. Tillsammans och var för sig”. 

 

Mio: ”Att man i lärande samtal med kollegor får en bild av vad det är som är 

pedagogiskt. Man kommer liksom på det tillsammans. Sedan så ger man det tillbaka till 

barnen, ibland räcker inte tiden till det kommer mycket emellan”. 

 

Kim:” Det är observationen tillsammans med barnen som blir en grund.  Det blir en 

lärande process för barn och vuxna”. 
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Alla pedagoger som blev intervjuade var överens om att reflektionen är ett avgörande 

faktum för att en dokumentation ska bli pedagogisk. Orden som att reflektera, 

observera, lärande och process är återkommande begrepp som finns över lag 

gemensamt. Tintin menar att reflektionen är ett viktigt verktyg för att kunna se det 

barnen gör och varför de gör det, redan i aktiviteten måste Tintin tänka på vilket syfte 

aktiviteten har med barnen. Tintin berättade att reflektionen är ett måste för att kunna 

veta vad barnen verkligen gör i sina aktiviteter. Att som pedagog vara förberedd inför 

en aktivitet med ett synsätt på en specifik detalj som Tintin vill synliggöra i 

dokumentationen. 

 

Tintin och Noa skriver ut stora bilder till barnen på de aktiviteter de varit med om. 

Barnen och pedagogen tittar på bilderna och reflekterar vad de ser. Tintin förklarar 

vidare när barnen reflekterar tillsammans med varandra, blir det en större kvalitet anser 

Tintin eftersom barnen är involverade i varandras bilder. Noa berättar att på barnens 

bilder så finns det ingen text skriven. Jag tolkar det som att bilderna skrivs ut i helbilder 

så att det blir en tydlighet hos barnen. Det kanske är lättare för barnen att mötas kring 

sina bilder tillsammans med sina kompisar i reflektion, om bilderna är stora och tydliga. 

Noa säger att de dokumentationerna med text är till föräldrarna. De hänger oftast lite 

högre upp på väggarna, medans barnens bilder är i barnhöjd. 

 

Noa använder sig av olika hjälpmedel i dokumentationsarbetet. Det kan vara 

reflektionsprotokoll, papper och penna, diktafon eller kamera, ibland så spelar Noa in 

små inspelningar med kameran. Diktafon är ett hjälpmedel Noa nyligen börjat använda 

sig av. Noa berättar att stressen försvunnit, samt att närvaron tillsammans med barnen 

har ökat. Penna och papper vill jag inte använda mig av längre säger Noa. Det är bara 

att knäppa på diktafonen för inspelning förklarar Noa. Noa menar på att det är en tydlig 

avlastning i sitt dokumentationsarbete med en diktafon som hjälpmedel. 

 

 Det känns stressigt att hinna med att dokumentera till föräldrarna menar Sam. hur ofta 

ska en ny dokumentation komma upp på väggen? Det är något som vi måste diskutera i 

arbetslaget. Det råder olika åsikter om hur ofta det ska ske på förskolan säger Sam. Sam 

berättade att det skilde sig i stora drag, allt ifrån varje vecka till varannan månad som 
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dokumentationen förslagsvis ska hängas upp. Jag tolkar det som att personalen på 

förskolan Sam arbetar på är oense om hur ofta de ska presentera dokumentationen till 

föräldrarna.   Min tolkning är att det finns pedagoger som är mera villiga att 

dokumentera än andra pedagoger på förskolan. 

 

Tintin berättar att den pedagogiska dokumentationen kan vara bilder, men även 

arbetsmaterial t.ex. en lerfigur som Tintin använder sig av att reflektera tillsammans 

med barnen, och utveckla samt skapa en förståelse till det aktuella ämnet. Tintin tycker 

det är viktigt att ställa frågan ”varför” inte bara en gång utan många gånger. Det är ett 

bra verktyg för att komma fram till lösningar säger Tintin. 

 

Alex betonar ytterligare att något som kännetecknar det pedagogiska arbetet är att 

pedagogen tar tillvara på barnens erfarenheter. Tidigare föreställningar och teorier kring 

barns utveckling och förmågor har pedagoger ifrågasatt och vidareutvecklat för en 

utveckling i arbetet säger Alex. Alex berättar hur pedagogerna kan gå vidare i 

processen, så bör pedagogerna erbjuda samma material eller aktivitet många gånger. 

Alex säger att miljön har en betydelse för barnens lust till kreativitet. Det är genom ett 

upprepande som synliggör lärandet i dokumentationen förklarar Alex. Enligt Alex i det 

Reggio Emilia inspirerade arbetssättet bryr pedagogerna sig inte om tidigare 

föreställningar om barn. I Reggio Emilia filosofin finns det inget ”rätt eller fel” barnen 

är kompetenta redan från dem föds säger Alex. Jag tolkar att utvecklingen i arbetet som 

Alex pratar om är att pedagogerna ser på barnen som kompetenta och undersökande, 

samt att pedagogerna formar miljön kring barnen så att det inbjuder till kreativitet. Alex 

säger att den tidigare föreställningen om barn är att de inte var kompetenta, mogna nog 

att ha materialet i barnhöjd. Barnen måste be om aktiviteter som att klippa säger Alex. 

En utveckling i arbetet tolkar jag enligt Alex är att pedagogerna ställer fram saxar, lim 

etc. tillgängligt till barnen oavsett deras ålder. 

 

Sam: ”att i projektarbetet tar pedagogerna tillvara på barnens föreställningar, 

kunskaper och nyfikenhet, det är av stor vikt att vara närvarande så att pedagogerna 

inte missar något som barnen gör”. 
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 Sam berättat att teorin finns hos Sam, men emellanåt blir det svårt, för barnen pratar 

osammanhängande och håller sig inte till ämnet. Jag tolkar att Sam ser en svårighet att 

inspirera barnen. 

 

Kim säger att personalen på den förskola där Kim arbetar på inte använder sig av 

läroplanen som ett förtydligande i målen som ska uppnås i dokumentationerna när de 

har reflektionsmöten. Kim säger att de glömmer bort att plocka fram läroplanen. Kim 

menar att pedagogerna har någorlunda koll på vad det krävs. 

 

Mio säger att det är viktigt att fördjupa sig i pedagogisk dokumentation och ha konkreta 

exempel som arbetsmaterial som t.ex. observationer. Mio säger att pedagogerna lär sig 

av varandra i reflektioner, att det är på det sättet som pedagogerna kan gå vidare i 

processen. Mio fortsätter att reflektionsmötena måste ske konturnerligt för det är en 

färskvara som behöver ett ständigt flöde för att det ska ske en utveckling i arbetet. 

”Tidsbrist och personalbortfall gör att dokumentationsarbetet emellanåt känns som en 

belastning”. 

 Det finns tillfällen då Mio väljer bort att dokumentera. Jag tolkar att Mio tycker det är 

viktigt med regelbundenhet. Mio berättar att det inte känns tillfredställande med hur 

rutinerna ser ut på förskolan, det kan bli en stress över kravet att prestera. 

 

6.2 Reflektionens betydelse 

Alex:” Det bygger på att jag har ett material som gör att jag kan bli reflekterande. Det 

kan vara en gemensam frågeställning som vi fokuserar på, då kan vi lättare se 

detaljerna som vi vill ha i fokus. Eller ett reflektionsprotokoll. Vi bör alla vara 

reflekterande hela tiden, jag kan se att vi inte har en reflekterande kultur”. 

 

Alex menar på att pedagogerna inte har en reflekterande kultur i Sverige som 

pedagogerna har i Reggio Emilia. Där använder pedagogerna sig även av litteratur om 

olika teorier och metoder som senare diskuteras i reflektionsmötena säger Alex. För att 

bli en reflekterande pedagog bör vi vara i det tänket hela tiden, hela dagarna, inte bara 

en halvtimme varje vecka, menar Alex på. Reflektion har en enorm betydelse för den 

pedagogiska verksamheten. Alex menar att det är av nytta att bjuda in personer med 
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teoretiska kunskaper, som har tillgång till berikande teorier. ”Viktigt att se omvärlden 

och hur andra förskolor tänker och arbetar”. 

 

Tintin: ”Utan reflektionen kommer du aldrig i kapp dina egna tankar eller andras 

tankar. Utan dessa tankar så får du aldrig syn på ett lärande och utveckling”. 

 

Tintin menar på att pedagogerna måste stanna upp, och sätta sig ner och bara lyssna, 

eller diskutera med barnen. På förskolan där Tintin arbetar skapar pedagogerna små 

möten barnen emellan på dagarna. I lugn och ro pratar Tintin med barnen. Diskussionen 

kan vara en bild från en aktivitet eller vad barnen gjort tidigare på dagen i förskolan. 

Det är bra att knyta ihop påsen som Tintin utrycker sig, barnen landar i nuet och kan bli 

reflekterande. Det är mycket stress i dagens samhälle, stunder att mötas runt en bild i 

reflektion är enormt givande för både barn och vuxna säger Tintin. 

 

Tintin betonar om dagens stress. Tintin vill visa barnen värdet av ett medvetet val till att 

varva ner och landa i dagen som pågår. Barnen får tillfällen till att samla ihop tankarna. 

Tintin säger att barnen kan får in en rutin till att samla ihop sina tankar, att det gynnar 

deras välmående. Kanske barnen själva framöver tar initiativ till små möten säger 

Tintin. 

 

Noa: ”Genom att vi gör reflektioner så har vi ett seende på vad barnen lär sig. Av alla 

observationer och reflektioner gör man en analys, vad det blev av det hela.  Miljön som 

barnen vistas i har stor betydelse för hur lärandet utvecklas”. 

 

Noa säger att miljön har en stor vikt i Reggio Emilia filosofin, som den tredje 

pedagogen. ”Över att regelbundet reflektera över miljön så hjälper det mig att komma 

vidare med reflektionerna över barnens projektarbeten på ett mera effektivt sätt” 

Genom reflektion kommer pedagogen åt att synliggöra både sin pedagogik, barnen och 

sig själv säger Noa. 

Noa betonar betydelsen över miljö ”att barnen har ett eget val vad de vill göra på 

dagarna, utan att be pedagogen om hjälp för att plocka ner material. Materialet är på 

barnens nivå. Barnen kan tydligare visa för pedagogen vilket intresse som lockar. Det 

blir en vägvisning för pedagogerna i sitt dokumentationsarbete”. Min tolkning är att 
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miljön är något som Noa ständigt reflekterar över, för att det ska gynna barnen på bästa 

sätt. 

 

Sam ”Reflektionen och analysen är ett redskap för den pedagogiska dokumentationen”. 

 

Sam: Reflektionen är nödvändigt för en utveckling mellan pedagogerna. ”Det är även 

viktigt att reflektera tillsammans med barnen, det kan ibland glömmas bort det största 

fokuset är dokumentationerna till föräldrarna”. Innehållet i reflektionsmötena borde 

fokusera sig mer på barnen, och inte hur dokumentationerna ska utföras till föräldrarna 

säger Sam. 

 

Min tolkning är att Sam vill fokusera mera på barnens läroprocess i reflektionsmötena.  

 

Mio: ”Reflektionen behövs för att det ska bli en utveckling.  Det kan hända att den 

uteblir lite då och då när det är ont om personal, men för det mesta så funkar det”. 

 

Mio säger att reflektionsmötena på förskolan uteblir när det är rörigt eller ont om 

personal. Mio känner att dessa möten inte har så hög status. Mio säger vidare att 

pedagogerna på förskolan betonar vikten av reflektion som ett hjälpmedel till den 

pedagogiska dokumentationen. Mio betonar att på Mios förskola har pedagogerna inte 

insett hur viktig reflektionen kan vara för arbetet med barnen. Mio säger ”att det är 

synd att det är på det viset”. 

 

Kim:” Det är svårt att veta vad man ska prata om eller titta på när vi reflekterar 

tillsammans”. 

 

Kim förklarar att det är svårt att synliggöra momenten i barnens aktiviteter. Kim berättar 

att pedagogerna på Kims förskola har en frågeställning som de fokuserar sig på när de 

är med barnen i en aktivitet, så att det ska bli lättare för pedagogen att se vad som ska 

synliggöras i barnens görande. 

 

Jag tolkar att Kim kanske behöver stöd i sitt reflekterande. Kim kanske skulle bli hjälpt 

av en person som hjälper till att komma igång med ”tänket”. 
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6.3 Pedagogernas svar på barnens frågor 

Alex: ”Visst måste och kan man svara på barnens frågor. Det vore ju konstigt annars, 

det är en avvägning man gör. Men vi har en syn på barnet att det är klokt och 

kompetent, så därför uppmuntrar vi till eget finurligt tänkande. Vi måste ha en 

nyfikenhetskultur”. 

 

Alex menar på att barnen behöver hjälp på vägen de behöver teorier. Vi vuxna har dem, 

ge lite fakta till barnen så att det blir meningsfullt att forska vidare säger Alex 

 

Alex nämner nyfikenhetskultur som att vi pedagoger måste börja med vår allmänna 

hållning, för att kunna använda våra insatser. ”Det är vår tids sätt att tänka om 

kunskap” säger Alex. Barnen gör samma saker som de alltid gjort, men vi ser det med 

nya ögon. ”Varför de gör det, och hur det gör det”. Där av kommer öppna frågor 

naturligt som svaren på barnens frågor förklarar Alex. I reflektionen pedagoger emellan 

är det viktigt att diskutera och funderar över ”hur vi förstår barnens frågor” fortsätter 

Alex. 

 

Tintin: ”Det handlar mycket om att ställa öppna frågor som hur, varför, vad tror du”? 

 

Tintin hävdar att svaren inte sitter hos pedagogen. 

 

Min tolkning är att det kanske gäller som pedagog att finna ut ett svar som utmanar 

barnet att tänka vidare i nya tankar, utan att pedagogen förmedlar ett färdigt svar. 

 

Noa: ”Varför bestämmer vi så snabbt vad barnet undrar över? Fråga vidare det kanske 

är något annat”. 

 

Noa tycker att ”överlag tror vi oss veta vad barnen vill, men det är nog inte hela 

sanningen. Det är barnet som är huvudforskaren”. 

 

Jag tolkar det att Noa menar att pedagogerna tror sig veta genom sina föreställningar 

pedagogerna har om barn. Vad barnen menar med sina frågor. Om pedagogerna ger sig 
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tid och funderar, frågar vidare så kan det komma fram information från barnen som 

kanske blev ett oväntat resultat för pedagogen. 

 

Sam: ”Barnens hypoteser är intressanta”. 

 

Sam: ”att det är så roligt att se hur finurliga barnen är. Barnens tankar till en lösning 

är så olik den jag själv skulle ha gjort. Jag får en riktig kullerbytta i mitt tänkande”. 

 

Min tolkning är att barnen bidrar till pedagogernas lärande. 

 

Mio ”Knepigt är det, vi är präglade att alltid svara”. 

 

Mio berättar att det finns en svårighet i den starka traditionen, att pedagogerna alltid bör 

svara på frågor, det kan bli en krock i hur Reggio Emilia filosofin tänker om barnens 

frågor. Pedagogen måste vara medveten om att vi påverkar barnen. Pedagogen får inte 

vara feg, för då kanske allt går förlorat säger Mio. 

 

Min tolkning är att Mio svarar på barnens frågor när det passar. Jag tolkar Mio på det 

sättet att det är viktigt att vara säker i sin framtoning till barnen. 

 

Kim: ”Gör lite som du tycker passar in i den situationen. Ibland måste man svara”. 

 

Kim hävdar att” man inte får svika barnet genom att inte svara, ibland så kräver 

situationen ett svar”. 

 

Min tolkning är att Mio och Kim tänker och bemöter barnen lika i den här frågan. Det är 

lätt att diskutera, men sedan i praktiken är det inte så lätt som man skulle önska säger 

Kim. 
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6.4 Pedagogernas metoder för reflektion och dokumentation 

Tintin och Noa förklarade att de har strukturerade möten. Dessa är satta på måndagar 

och fredagar ca en timme På måndagarna planerar pedagogerna hur projekten ska 

utformas. Barnen har projekt tisdag, onsdag och torsdag. Tintin och Noa har två grupper 

var med 4-5 barn i varje grupp, dessa grupper är fasta, dvs. samma barn i samma grupp. 

På så sätt kan Tintin och Noa se läroprocesserna hos barnen eftersom det är samma barn 

som återkommer i grupperna. Vid projekttillfällen så kan det se olika ut. Ibland går 

pedagogerna och barnen iväg från förskolan. De kan gå till olika broar, barnen har ett 

intresse för broar, det är vad projektet handlar om nu. Eller så stannar barnen och 

pedagoger kvar på förskolan och arbetar kreativt t.ex. med gips. Tintin berättar att 

barnen har börjat med att konstruera en bro i gips. Barnen och pedagogerna diskuterar 

olika ämnen som berör det aktuella projekt barnen arbetar med. Noa säger att de alltid 

har en frågeställning när de arbetar med barnen. Just nu så har de projekt broar. Barnen 

har i omgångar gått iväg och studerat broar i närområdet. Den aktuella frågeställningen 

just nu är ”vad skulle hända om inte den här bron fanns”?   I dokumentationsarbetet 

använder sig Tintin och Noa av kamera, penna och papper, ibland används diktafon. 

Tintin och Noa har även ett reflektionsprotokoll med en frågeställning. Noa säger att 

svaren de får från den aktuella frågeställningen fylls i reflektionsprotokollet. Dessa 

frågeställningar kan vara utformade på olika sätt. Det kan vara formuleringar som: Vad 

väljer vi att fokusera på, vad hände, vad säger och gör barnet, hur förankrar vi det som 

händer i projektet till läroplan, kan vi se vad barnen har för teorier kring projektämnet. 

När projekttiden är slut så ska pedagogerna skriva ut stora bilder från projektet barnen 

medverkat i. Barnen kan reflektera över vad de har upplevt och ev. lärt sig. Noa säger 

att rutinen med att skriva ut bilder till barnen emellanåt faller bort. Både Tintin och Noa 

är överens om att det är av stor vikt att återkoppla bilderna till barnen. De ska se över 

strukturen och rutinerna på förskolan. 

 

På fredagarna reflekterar Tintin och Noa utifrån reflektionsprotokollet som de har fyllt i. 

Noa och Tintin går igenom svaren och observationerna som de gjort på barnen vid 

projektillfällena. Tintin menar på att de vill hitta en röd tråd som de vill spinna vidare på 

genom att analysera barnens svar. Syftet är att fortsätta att utmana barnen hitta nya 

vägar till nyfikenhet som gynnar barnen i deras process till ett lärande. Samt hur de ska 
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gå vidare till nästa vecka med eventuella frågeställningar, nya eller fortsätta med den 

som finns. Allt beror på barnens intresse. 

 

På förskolan som Tintin och Noa arbetar på har de gemensamt i arbetslaget kommit 

fram till en arbetsgång, när det gäller arbetet med den pedagogiska dokumentationen. 

En timme per vecka så har Tintin och Noa dokumentationstid, de sitter på kontoret, 

skriver ut och sammanställer reflektionsprotokollen och observationerna. En 

sammanställning av detta arbete som pedagogerna kallar en ”pedagogisk 

dokumentationscirkel”. Noa mejlade över två bilder till mig som visar deras gång i 

arbetet med dokumentation och reflektion. 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Pedagogisk dokumentationscirkel 
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Var fjärde vecka är det nätverksvecka på Tintin och Noas förskola. Denna vecka finns 

litteratur om olika teorier som pedagogerna ska läsa, litteraturen tas sedan upp till 

diskussion pedagoger emellan. Förskollärarna har en hel dag som de kan ägna sig åt 

dokumentationsarbetet till föräldrarna. Tintin berättar att på förskolan finns en hel vägg 

i hallen som heter barns utveckling och lärande. Den kallas även för BUL väggen (barns 

utveckling och lärande). Varje barn på förskolan har en egen mapp som hänger på 

väggen. I den mappen finns det enskilda barnets dokumentationer med bild och text, där 

kan föräldrarna se sina barns processer till lärande och utveckling. Dessa mappar fylls 

på med ny dokumentation en gång i månaden. Syftet med nätverksveckan är att 

pedagogerna fördjupar sig i barnens och deras egna reflektioner, samt dokumentationer 

utifrån projekten och verksamheten. Här nedan visas hur arbetsgången går i 

dokumentationsprocessen hos pedagogerna. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figur 2 Barns utveckling och lärande 
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7. Diskussion 

 

I detta avsnitt analyseras resultatet med utgångspunkt av syfte och forskningsfrågor i 

förhållande till bakgrunden och tidigare forskning. 

 

7.1 Pedagogisk dokumentation 

 

7.1.1 Pedagogernas uppfattning 

Alex betonar vikten på att vara en reflekterande pedagog tillsammans med barnen, där 

blir dokumentationen pedagogisk. Svenning (2011) betonar att pedagoger som 

reflekterar tillsammans med barnen kring dokumentationen, skapar utrymmen för 

dialoger. Dessa samtal leder till olika sätt att se på dokumentationen, dessa samtal kring 

dokumentationen har en central plats i det pedagogiska arbetet (Svenning 2011). Det är 

en process för pedagogerna att lyssna aktivt kring det barnen säger. Pedagogerna intar 

ett lyssnande förhållningsätt (Grut, 2005). Att reflektera över en dokumentation behöver 

inte alltid vara bilder, det kan även vara alster, Tintin arbetar med en lerfigur i sitt 

dokumentationsarbete. Kanske arbetar Tintin med lera så att arbetssättet genomsyrar de 

hundra språken Malaguzzi förespråkar om. Tintin menar på att syftet är en del i den 

pedagogiska dokumentationen. Utan ett syfte så vet pedagogerna inte vad de ska 

reflektera över menar Tintin. Kanske menar Tintin att utan syfte blir det kanske svårt att 

synliggöra det barnet gör, varför och hur. Kan det vara så att Tintin menar att utan ett 

syfte vet pedagogerna inte vad de ska fokusera på och det leder inte till någonting, bara 

ett allmänt seende på barnen. Lenz (2000) beskriver pedagogerna i sin avhandling hur 

de ser på pedagogisk dokumentation som tre steg hos barnen. Först är det svävande 

idéer för barnen, sedan reflekterar barn och pedagoger över detta. Reflektionerna 

mynnar ut i en helhet som barnen förstår. Pedagogen vill sedan få syn på glappet mellan 

barnets kunskap och målet som satts. Pedagogisk dokumentation är att synliggöra 

barnen i sin läroprocess (Lenz 2000).  Tintin styrker det Lenz förespråkar ”barnen ska 

få djupna och reflektera i ett ämne och komma i ett lärande”.  Alla pedagoger jag 

samtalat med är överens om att syftet med pedagogisk dokumentation är att se 

processen i lärandet och utveckling hos barnet. 
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7.1.2 Pedagogernas metoder 

I dokumentationsarbetet med barnen använder sig pedagogerna av olika hjälpmedel. Det 

kan vara kamera, papper, penna, reflektionsprotokoll, läroplanen eller diktafon. Noa 

berättade att stressen kommer när det blir projekttillfällen med barnen. Noa upplever sig 

inte vara en närvarande pedagog samt hinna med att anteckna. Sedan Noa började 

använda diktafonen så har stressen avtagit.  Lenz (1997) betonar vikten av att arbeta i 

forskarpar. Det är viktigt i dokumentationsarbetet att kunna se nära på det barnen gör. 

Men samtidigt behövs en distans för att se barnen en bit ifrån. Kanske skulle det vara till 

hjälp för Noa att arbeta i forskarpar. Dels en avlastning i stressen över att 

uppmärksamma allt de barnen gör. Eftersom en pedagog dokumenterar och den andra 

pedagogen är närvarande med barnen. Kanske skulle arbetsmetoden att arbeta som 

forskarpar bidra till ett ännu bättre resultat för Noa. Kan det vara så att 

personalomsättningen på Noas förskola inte möjliggör en arbetsmetod i forskarpar? Är 

det möjligt att Noa löst den stressiga arbetssituationen med en diktafon? Underlättar 

diktafonen arbetet för Noa, kan det vara möjligt att Noa ser diktafonen som en 

ersättning av en pedagog? Att reflektera över en dokumentation tillsammans med barn 

och pedagoger är ytterligare en arbetsmetod i dokumentationsarbetet. Tintin och Noa 

skriver ut bilder till barnen som de hänger i barnhöjd så barnen lättare kan ta del av 

bilden. Mylesand (2007) anser att den digitala tekniken har stor betydelse för 

dokumentationsarbetet. Bilden ger tillfällen för barnen till en omedelbar reflektion och 

gemenskap. Mio beskriver dokumentationssituationen som emellanåt rörig. Det finns 

tillfällen då Mio väljer bort att dokumentera, som vid personalbortfall. Bjervås (2011) 

styrker detta, även pedagoger i hennes avhandling känner en oro att dokumentera 

barnen och samtidigt vara en närvarande pedagog i situationen, att pedagogerna 

emellanåt väljer bort att dokumentera. Resultatet av det hela blir att dokumentationerna 

inte kommer till reflektion, och den pedagogiska dokumentationen uteblir helt (Bjervås 

2011). Det kanske även skulle hjälpa Mio att arbeta i forskarpar. 

Det kanske skulle hjälpa till om pedagogerna på Mios förskola har en tydlig struktur 

som visar på vad pedagogerna ska göra under dagarna. Det kanske bidrar till en 

minskning av stress. Kanske får pedagogerna en överblick över hela dagen, kanske det 

blir lättare att justera till ett personalbortfall. Kan det vara möjligt att en struktur syftar 

till att pedagogerna ges möjlighet till att utföra sina arbetsuppgifter än mera kvalificerat 

och med större glädje, med mindre risk för utbrändhet? 
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Reggio Emilia filosofin genomsyras av att pedagogerna utgår från barnens intressen vid 

projektarbetet. En svårighet att fånga barnens intressen finns enligt Sam. Lenz (1997) 

menar på att vi som pedagoger bör lita på barnens förmågor. Vi som vuxna bör stärka 

det som intresserar barnet så att de kan växa i sin självkänsla. Lenz menar även på att 

barnen bör göra samma aktivitet flera gånger i ett sammanhang som intresserar barnen. 

Sam kanske inte har gjort upprepningar i sina aktiviteter som Lenz talar om. Kanske 

skulle Sam få syn på barnens intressen om samma aktivitet skulle upprepas. Kan det 

vara så att Sam inte har uppmärksammat att barnen kanske har sin nyfikenhet på annat 

håll? ( Lenz 1997). Teorin finns inbyggd i Sam hur barnens intressen ska fångas. Hur 

kan det då komma sig att Sam upplever svårigheter i sitt arbete? Kan Sam vara hjälpt av 

ett nätverk som Lenz (2000) beskriver? Sam kanske blir hjälpt av att reflektera 

tillsammans med andra pedagoger för att få nya synvinklar och tankar. Pedagogerna 

träffas i nätverk och ser ”barnet på nytt” i dokumentationerna eller observationerna. 

Pedagogerna emellan diskuterar fram ett underlag som utmanar barnen som en grupp i 

helhet, och pedagogerna vad de står i just nu i sitt arbete (Lenz 2000). 

Kan det vara så att barnen har ett intresse på något helt annat som Sam kanske inte har 

uppmärksammat? Kan det vara på det sättet att händelser i barngruppen får en betydelse 

för barngruppen. Kan det vara möjligt att Sam inte uppmärksammat barnen i gruppen. 

Är det möjligt att barnen hittat nya intressen som påverkar hur gruppsammanhållningen 

blir, om barnen inte får ge utlopp för sina intressen? Kanske det är en bidragande orsak 

till att Sam upplever svårigheter i sitt arbete. 

 

7.2 Reflektionens betydelse 

Alex menar på att kunna reflektera så bör pedagogerna ha arbetsmaterial för att bli 

reflekterande pedagoger i dokumentationsarbetet. Alex pratar om reflektionsprotokoll 

eller en gemensam frågeställning att diskutera. Reflektionen har en betydelse om man 

som pedagog vet vad man ska reflektera över. Kim däremot har svårt att reflektera på 

mötena samt veta vad som ska sägas. Kim har en frågeställning som hjälp för att få syn 

på det fokus som ska studeras, men Kim ser en svårighet att kunna se just det specifika i 

frågeställningen. Kan det vara så att Kim skulle vara hjälpt av det som Alex förespråkar 

om nätverk, att pedagogerna får litteratur om olika teorier som de ska läsa. Pedagogerna 

diskuterar sedan gemensamt litteraturen på reflektionsmötena. Kim kanske får nya 
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teoretiska kunskaper, som eventuellt berikar hennes verbala närvaro på 

reflektionsmötena. Kan det vara möjligt att Kim hittar en arbetsform till sitt dagliga 

arbete genom en samverkan i nätverket, kanske blir reflektionen med andra kollegor en 

väg till kompetensutveckling och lärande? Kanske skulle det vara till hjälp för Kim att 

närvara i möten där tankar och idéer utbyts. Min tolkning är att enligt Alex är det av stor 

vikt att vidga sina kunskaper och reflektioner utanför sina förskolor. Där pedagogerna 

träffar andra personer som inte ingår i det ordinarie arbetslaget, får pedagogerna andra 

synsätt som de kanske aldrig skulle få om de bara reflekterade på sin förskola. 

 

Lenz (2000) beskriver reflektionernas betydelse i nätverken som ett motståndsbegrepp. 

Pedagogerna diskuterar en dokumentation eller en händelse, olika synsätt och tolkningar 

uppstår och möts bland pedagogerna. I reflektionerna förvrängs och analyseras 

problemen, och resultatet kan bli ett helt annat än det pedagogerna tänkte. Pedagogerna 

synliggör motsatsen, pedagogerna blir medvetna om nya upptäckter i sin arbetsgång 

(Lenz 2000). Pedagogerna blottar sina tankar och frågorna som ställs pedagoger emellan 

bör formuleras så att personen inte känner sig påhoppad eller ifrågasatt (Mårdsjö, 2010). 

Kan det finnas en möjlighet att Kim kände sig osäker i sin kompetens tillsammans med 

de övriga pedagogerna i reflektionsmötena. Kan det vara så att Kim hamnade i ett 

såkallat motståndsbegrepp som Lenz talar om. Kim kanske känner att det kan bli ett 

påhopp eller ett ifrågasättande av Kims tankar av de övriga pedagogerna. Kan det vara 

möjligt att Kim besitter en kunskap i sitt reflekterande, som inte vågar komma fram till 

pedagogerna på Kims förskola. Kan det kan vara möjligt för Kim att stärka sin 

självkänsla när Kim får reflektera tillsammans med andra pedagoger i ett nätverk. 

Kanske känner sig Kim tryggare i ett sammanhang med andra pedagoger som inte vet 

vem Kim är. Det kanske är möjligt att Kim ger uttryck för sina tankar i reflektion på ett 

helt annat sätt än tidigare. 

 

Noa betonar vikten av att regelbundet reflektera över miljön, så att den gynnar barnen 

på bästa sätt. 

Pramling (1987) menar på att hjälpa barnen att utveckla sina tankemässiga kompetenser 

gör man genom som pedagog att uppmärksamma händelser i situationer hur de närmar 

sig olika material och problemlösningar. Där i spelar miljön en stor roll hur den är 

utformad, så den inbjuder till reflektion och diskussion. 
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7.3 Ska vi svara på barnens frågor? 

 

7.3.1 Pedagogernas tillvägagångssätt 

Måhlberg (2001) menar på att kreativa frågor som ställs utmanar barnet och nya tankar 

föds och sätts i rullning. Det är öppna och nyfikna frågor som är de kreativa frågorna. 

Tintin styrker det Måhlberg hävdar. Jag tolkar att Tintin som i regel inte svarar på 

barnens frågor. Jag tolkar att Tintin vill se hur barnen kommer åt sitt eget tänkande, som 

pedagog ställer Tintin öppna frågor. Barnen uppmuntras till att fundera ut egna teorier 

över frågorna de undrar över. Barnen får prova sina teorier och tankar, för att se om det 

stämde med hur de tänkte. Jag tolkar att Tintin inte ser svaret som det viktigaste, det är 

processen dit som Tintin vill åt. Alex menar däremot på att man som pedagog kan 

hjälpa barnen lite på traven med fakta, men det får inte bli för mycket information. Jag 

tolkar Alex att ger pedagogen för mycket information till barnen, så kan pedagogen 

döda barnens fantasi att vilja forska vidare. Barnet har redan mer eller mindre fått det 

färdiga svaret. Hur kan det komma sig att Alex anser att man kan ge barnen lite fakta 

och Tintin anser att man inte alls ska ge barnen fakta? Kan det vara en orsak att Alex 

har lång erfarenhet i arbetet som konsult i nätverk. Kan det vara så att Alex har erfarit 

att det gynnar barnen positivt att få en hint av fakta som en inspiration att forska vidare. 

Eller kan det vara att Tintin är yngre men med en god erfarenhet av barn, kanske har 

Tintin en nyfikenhetskultur som Alex pratade om. Kan det vara möjligt att Tintin har en 

egenskap att finna ut kluriga frågor som svar till barnen. Har kanske Alex inte den 

egenskapen? Jag tolkar det hela att Tintin tycker om frågor, och att inte alltid veta. Men 

föreslår till barnen att ta reda på lösningen tillsammans. Är det möjligt det Tintin menar 

att mindre förmedling av kunskaper och mera lyssnande och utmaningar från pedagogen 

bidrar till att utveckla barnens förståelse? Eller andra sidan är det möjligt det Alex 

menar på att barnen bör få lite kunskap för att hamna på rätt spår i sitt reflekterande. 

Kan det vara så att barnen behöver fakta och teorier från en vuxen för en utveckling i 

sin kunskap framöver när det ”krävs” av barnen att de ska kunna vissa saker? 
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7.4 Metoddiskussion och fortsatt forskning 

Upplägget av den kvalitativa intervjun fungerade bra. Det var en stor frihet i samtalen 

att uppföljningsfrågorna kunde varieras beroende på vad informanten svarade. Samtalen 

spelades in med diktafon det fungerade bra till en viss del. Jag uppfattade det att två av 

pedagogerna kände lite obehag över inspelningen av samtalet. När diktafonen väl var 

avstängd så blev pedagogerna mera avslappnade. Detta påverkade mig i mitt samtal 

med dessa pedagoger. Jag upplevde att jag skyndade på frågorna för att intervjun inte 

skulle bli så lång.  Vidare så kan jag se en begränsning i att undersökningsgruppen var 

så liten då en generalisering inte är möjlig, samt att tillförlitligheten blir låg. I 

förhållande till metodval och syfte ansåg jag det relevant att genomföra undersökningen, 

som jag anser fick besvarad. Vad som kunde gjorts annorlunda i min studie vore att 

närvara vid reflektionsmöten. Samt genomföra observationer på pedagogerna i sin 

arbetsmetod i dokumentationsarbetet. 

Tankarna kring Svennings bok Vad berättas om mig? Barns rättigheter och möjligheter 

till inflytande i förskolans dokumentation väckte min nyfikenhet. Det skulle vara av 

stort intresse att göra en fortsatt forskning i hur barnen själva är delaktiga i sin 

dokumentation. Hur barnen väljer ut sina bilder samt hur barnen vill utforma texten till 

dokumentation. 

7.4.1 Slutsats 

Min sammanfattning och slutsats över studien är att reflektionen är ett avgörande 

faktum för betydelsen i arbetet med den pedagogiska dokumentationen. Gemensamma 

reflektioner kan skapa en förståelse som är föränderlig. Genom reflektioner kan 

pedagogerna få verktyg att tänka bakåt och tänka framåt. Detta kan gynna den 

pedagogiska dokumentationen och pedagoger till en utveckling i arbetet. Utan reflektion 

blir dokumentationen inte pedagogisk. Det är genom reflektioner barn och pedagoger 

emellan som synliggör barnets utveckling och lärande. Jag fick en medvetenhet över hur 

barnens frågor blir till ett arbetsätt för pedagogerna. Genom att pedagogerna ställer 

kreativa frågor som ett svar på barnens frågor, så utvecklar det barnens fantasi och 

kreativitet som gynnar barnen i dess utveckling. 
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8. Sammanfattning 

 

Examensarbetets syfte är att få en djupare förståelse hur pedagoger arbetar med 

pedagogisk dokumentation, samt vilken betydelse reflektionen har i det pedagogiska 

arbetet med barnen. Undersökningen har genomförts på två Reggio Emilia inspirerade 

förskolor. Studien byggs på en kvalitativ studie med semistrukturerade interjuver med 

öppna frågor, där sex pedagoger delgett hur de ser på pedagogisk dokumentation. 

Studien är sett utifrån ett kunskapsteoretiskt perspektiv. Resultatet visar att pedagogerna 

sätter stor vikt på reflektion som ett arbetsverktyg i dokumentationsarbetet. 

Pedagogerna svarar på barnens frågor med en frågeställning, för att utmana barnen till 

att utveckla egna hypoteser för problemlösning. 

 

Nyckelord: Pedagogisk dokumentation, reflektion, läroprocess, problemlösning 
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10. Bilagor 

 

10.1 Brev 

Hej! 

Jag heter Monica Hed och går på lärarutbildningen mot yngre åldrar med interkulturell 

inriktning på Södertörns högskola. Jag ska nu skriva ett examensarbete och jag har 

blivit inspirerad av Reggio Emilia filosofin. Varför jag mejlar er är att jag vet att ni 

arbetar på en Reggio Emilia inspirerad förskola och arbetar med pedagogisk 

dokumentation. Jag skulle bli så glad om ni ville ställa upp på en intervju som kommer 

att beröra ämnet hur ni pedagoger uppfattar pedagogisk dokumentation, hur ni 

pedagoger använder reflektion som ett arbetsätt för en återkoppling till arbetet. Samt 

hur ni pedagoger besvarar barnens frågor. Jag kommer att spela in samtalen med 

diktafon och det råder fullkomlig anonymitet. Jag skulle önska att ni mejlar tillbaka 

inom en vecka och talar om intresse finns eller inte. Vi kan komma överens om plats 

och tid om intresse finns även om ni vill ha min intervju frågor innan samtalet äger rum. 

På återseende! 

Mvh Monica  

 

10.2 Intervjufrågor 

– Vad är pedagogisk dokumentation? 

 

– Vilket arbetsätt och metoder finns? 

 

– Vilken betydelse har reflektionen? 

 

– Hur svarar ni på barnens frågor? 


