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Abstract 

Main objective of this study was to investigate how preschool teachers think about the possibilities / 

difficulties regarding pedagogical documentation. What it means and to have a knowledge of what you 

may need to consider in order to start a process of change with a focus on pedagogical documentation. 

To get answers to my questions, the study is based on pedagogical theories from scientists and 

interviews with three preschool teachers who have different experience on documentation. My main 

questions were: What characterizes a pedagogical documentation? What tools / materials do I need to do 

a pedagogical documentation? What is important to consider when starting the process of change with 

pedagogical documentation? 

The result shows that pedagogical documentation is an approach that is based on that one is curious, 

interested, observant, listening, talking and researching with children and colleagues. It gives the kids 

great participation where the teacher picks up the children's learning processes and visibility activities 

and child development as curriculum objectives. Prior to this change process needed an organization 

that makes sure that there is time for reflection with colleagues for the work to develop further, and 

thereby become a pedagogical documentation. Each individual teacher believes that a common interest 

and responsibility in which all knowledge is of value. 
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Pedagogisk dokumentation, ett förändringsarbete 

 

Sammanfattning 

Huvudsyftet med denna studie var att undersöka hur förskollärare tänker kring möjligheter/svårigheter 

gällande pedagogisk dokumentation. Vad det innebär samt att få en vetskap om vad man kan behöva 

tänka på för att starta ett förändringsarbete med fokus på pedagogisk dokumentation.  

För att få svar på mina frågor har studien grundat sig på pedagogiska teorier från forskare samt 

intervjuer med förskollärare som kommit olika långt i förändringsarbetet. Mina huvudfrågeställningar 

var: Vad kännetecknar en pedagogisk dokumentation? Vilka verktyg/material behöver man för att göra 

en pedagogisk dokumentation? Vad är viktigt att tänka på när man börjar förändringsarbetet med 

pedagogisk dokumentation? 

Resultatet visar att pedagogisk dokumentation är ett förhållningssätt som bygger på att man är nyfiken, 

intresserad, observant, lyssnar, samtalar och forskar tillsammans med barnen och kollegorna. Man ger 

barnen stor delaktighet där pedagogen plockar fram barnens lärprocesser och synliggör verksamhetens 

och barnens utveckling enligt läroplansmålen. Inför detta förändringsarbete behövs en organisation som 

ser till att tid för reflektion finns tillsammans med kollegor för att arbetet ska utvecklas vidare, och 

därigenom bli en pedagogisk dokumentation. Varje enskild pedagog anser att ett gemensamt intresse 

och ansvar där allas kunskaper är av värde.  

Nyckelord: Förskola, Pedagogisk dokumentation, kvalitet, förhållningssätt, reflektion. 

 

 

 

 

 

 

 



Förord 

Äntligen är det dags att avsluta det här arbetet. Det är både en konstig men samtidigt skön känsla. Tron 

om att man hade så många veckor på sig visade sig inte riktigt att stämma.                                  

Veckorna bokstavligen flög iväg.  

Jag vill här passa på att säga ett stort tack till mina informanter som så gladeligen ställde upp och delade 

med sig av sina tankar och erfarenheter under intervjuerna. 

Jag vill också tacka min handledare för den feedback samt uppmuntrande kommentarer jag fått under 

dessa veckor. 

Till sist vill jag även rikta ett jättestort tack till min familj som har stått ut med min frånvaro under dessa 

tre år då jag mestadels har suttit vid datorn. För att ni har stått ut med röran av alla böcker och papper på 

skrivbordet. Tack för att ni finns, jag älskar er. 

Ulrika Åhrlin juni 2013 
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1. Inledning 

Pedagogisk dokumentation är ett ganska nytt arbetsverktyg i svensk förskola (Skolverket 2012b, s. 13). I 

dag verkar fler vilja dokumentera processen i lärandet och inte bara sätta upp barnens färdiga arbeten på 

väggarna. Pedagogisk dokumentation är ett av de redskap man kan använda sig av för att beskriva, 

granska och följa upp det som händer i verksamheten (Skolverket 2012b, s. 3). Skolverket menar att 

dokumentationen kan användas som underlag för att bedöma verksamhetens kvalitet, samt att den för 

både barn, föräldrar och personal synliggör barnens lärprocesser och strategier (Skolverket 2012b, s. 3). 

Många har frågat och undrat hur det ska gå till när man ska se varje barns utveckling och lärande 

kontinuerligt och systematiskt, hur det ska dokumenteras, följas upp och analyseras (Skolverket 2012b, 

s. 5). Därför har Skolverket under april 2012 kommit ut med ett stödmaterial för förskolorna som heter 

uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan, där syftet är att beskriva hur pedagogisk 

dokumentation synliggör processerna i verksamheten och hur den används för att bedöma förskolans 

kvalitet (Skolverket 2012b, s. 3). I läroplanen läser jag att förskollärare ska ha ansvar för att ”resultatet 

av dokumentation, uppföljning och utvärdering av det systematiska kvalitetsarbetet används för att 

utveckla förskolans kvalitet och därmed barnens möjligheter till utveckling och lärande” (Lpfö98 

reviderad 2010, s. 15). Jag vill få en inblick i hur det ser ut på förskolor som använder sig av pedagogisk 

dokumentation. Hur gör man för att komma igång med pedagogisk dokumentation?  

Som blivande förskollärare känner jag att jag vill veta mer och ta ett större ansvar för den pedagogiska 

dokumentationen. Jag kommer att utgå från tidigare forskning och litteratur när jag behandlar ämnet 

pedagogisk dokumentation. 
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2. Bakgrund 

I detta avsnitt kommer jag att presentera bakgrunden om varför vi ska arbeta med pedagogisk 

dokumentation.  

Läroplanen för förskolan Lpfö98/10 är det styrdokument som alla arbetande inom förskola har 

skyldighet att arbeta efter. Regeringen beslutade 5 augusti 2010 att läroplanen för förskolan skulle 

förändras. Med det skedde en revidering av läroplanen hösten 2010 som började gälla 1 juli 2011. Inom 

Utbildningsdepartementet har man tagit fram en promemoria som beskriver bakgrunden till de 

förtydliganden och kompletteringar som gjorts i läroplanen – Förskola i utveckling – bakgrund till 

ändringar i förskolans läroplan.  

Med revideringen av läroplanen tillkom ett nytt kapitel som heter: uppföljning, utvärdering och 

utveckling i förskolan. Anledningen till det nya kapitlet är att förskolans kvalitet har en stor betydelse 

för barns utveckling och lärande. Syftet är att detta ska bidra till att verksamheten utvecklas och ger 

mesta tänkbara möjlighet för barns utveckling och lärande (Utbildningsdepartementet 2010, s. 18). I 

Lpfö98/10 står att läsa ”Att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt 

dokumenteras, följs upp och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan 

tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner” 

(Lpfö98/10, s. 14). Kvalitet är relaterad till förskolans uppdrag och det är verksamhetens kvalitet som 

ska dokumenteras, följas upp och utvärderas. Det är därför viktigt att man har god kunskap om varje 

enskilt barns utveckling och lärande (Utbildningsdepartementet 2010, s. 18). Dokumentationen ska 

enligt promemorian fokusera på de aspekter och processer i verksamheten som bedöms ha betydelse för 

barns välbefinnande som, lek, utveckling, lärande (Utbildningsdepartementet 2010, s. 19). Promemorian 

upplyser förslagsvis att man kan dokumentera ur en kvalitetsaspekt i förhållande till barns möjligheter 

för utveckling och lärande. Man tittar då på hur miljön är organiserad, utmanande och tillgänglighet av 

material, vuxnas samspel med barn, samarbetet mellan barn, dagens struktur och aktiviteter. När man 

gör en dokumentation, uppföljning eller utvärdering ska man enligt promemorian alltid utgå från ett 

tydligt barnperspektiv. Det ska synas att barnen är delaktiga i dokumentationen och deras röster ska 

lyftas fram (Utbildningsdepartementet 2010, s. 19). Förskollärarens ansvar är att varje barns utveckling 

dokumenteras och följs upp på ett sådant sätt att det går att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens 

möjlighet till utveckling och lärande enligt läroplanens mål och intentioner (Utbildningsdepartementet 

2010, s. 17).  
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Det nya kapitlet 2.6 i Lpfö98 reviderad 2010 inleds: 

 
 
 Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, 

 utvärderas och utvecklas. För att utvärdera förskolans kvalitet och skapa goda villkor för 

 lärande behöver barnens utveckling och lärande följas, dokumenteras och analyseras. För 

 att stödja och utmana barn i deras lärande behövs kunskap om varje barns erfarenheter, 

 kunnande, och delaktighet samt inflytande över och intresse för de olika målområdena. Det 

 behövs också kunskap om hur barns utforskande, frågor, erfarenheter och engagemang tas 

 till vara i verksamheten, hur deras kunnande förändras samt när de upplever verksamheten 

 som intressant, rolig och meningsfull. Syftet med utvärdering är att få kunskap om hur 

 förskolans kvalitet, dvs. verksamhetens organisation, innehåll och genomförande kan 

 utvecklas så att varje barn ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande. 

 Det handlar ytterst om att utveckla bättre arbetsprocesser, kunna bedöma om arbetet sker i 

 enlighet med målen och undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra 

 förutsättningarna för barn att lära, utveckla, känna sig trygga och ha roligt i förskolan. Det 

 är analyserna av utvärderingens resultat som pekar ut väsentliga utvecklingsområden. All 

 form av utvärdering ska utgå från ett tydligt barnperspektiv. Barn och föräldrar ska vara 

 delaktiga i utvärdering och deras röster ska lyftas fram (Lpfö98 reviderad 2010, s. 14).  

 

I och med detta finner jag Skolverkets stödmaterial intressant, där syftet är att beskriva hur pedagogisk 

dokumentation ger en tydligare bild av barnen och verksamheten i ett utvärderingssammanhang 

(Skolverket 2012b, s. 3). 

 

 

2.1 Kvalitet i förskolan 

Kan egentligen kvalitet omfattas av grundläggande egenskaper som är gemensamma för gemene 

människa? Detta är enligt Kärrby (2001) en filosofisk fråga som människor ständigt har intresserat sig 

för genom tiderna. Människor har olika smak och värderar egenskaper olika. I vår västerländska kultur 

har livskvalitet blivit ett viktigt mål, där man får känna samhörighet och ha inflytande på sin egen 

livsituation samt göra det som känns meningsfullt (Kärrby 2001, s. 83). I förskolan handlar kvalitet inte 

endast om materiell standard utan också om det pedagogiska innehållet. Dit kopplas relationer samt 

möjligheter till lärande och utveckling (Kärrby 2001, s. 85). Förskolan har vissa mål som verksamheten 
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ska sträva efter, dessa bygger på vårt samhälles grundläggande värderingar och mål. I vår kultur vill vi 

att våra barn ska vara aktiva, nyfikna och självständiga vilket vi också uppmuntrar dem till (Kärrby 

2001, s. 87). Att barn har rätt till en hög kvalitet i förskolan uppstår inte bara för att det står skrivna i 

officiella dokument. Det beror på hur det tillämpas i praktiken. I förskolans kollektiva miljö uppstår 

ständiga samspel med vuxna och barn. Barnen formas i samspelet mellan strukturen och det 

förhållningssätt som den vuxne har samt barnets egna behov (Kärrby 2001, s. 89). I samspel och lek 

med barn och vuxna lär barnet grundläggande demokratiska värderingar och normer, hur regler skapas 

och tillämpas samt vem som har makten att bestämma. Vidare anser Kärrby (2001) att det är en viktig 

uppgift för förskolan (Kärrby 2001, s. 85). 

 

I Skolverkets allmänna råd med kommentarer om systematiskt kvalitetsarbete för skolväsendet står det 

beskrivet hur förskoleenheter bör arbeta för att uppfylla skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete. 

Man beskriver här vad kvalitetsarbete syftar till samt innebär. Materialet är indelat i olika avsnitt:  

1. Att styra och leda kvalitetsarbetet 

2. Att dokumentera kvalitetsarbetet 

3. Att följa upp resultatet och måluppfyllelse 

4. Att analysera och bedöma utvecklingsbehoven 

5. Att planera och genomföra utbildningen 

6. Huvudmannens rutiner för klagomål  

 

De två första avsnitten tar upp förutsättningarna för kvalitetsarbetet och handlar om rutiner, kompetens 

och delaktighet. I avsnitt tre, fyra och fem handlar det om det systematiska arbetets olika faser. 

Kvalitetsarbetet är en process som ständigt pågår. Dokumentationen ingår i alla tre faserna och det är de 

nationella lärandemålen som är utgångspunkten (Skolverket 2012a, s. 8). Anledningen till att man ska 

dokumentera arbetet är för att det ska vara lättare att stämma av att kvalitetsarbetet leder till en 

utveckling mot målen (Skolverket 2012a, s. 11). Av dokumentationen kan man synliggöra vad som 

behöver utvecklas, anledningen till det och hur. För att kunna följa kvalitetsutvecklingen och se 

utvecklingen är dokumentationen en viktig del (Skolverket 2012a, s. 20). Det ligger på förskolechefens 

ansvar att dokumentationen är tillräcklig för att ligga till grund för en eventuell analys av förskolans 

kvalitetsarbete. Att skapa effektiva rutiner för dokumentation som är lämplig för enhetens 

kvalitetsarbete samt ge en samlad bild av kvaliteten inom enheten (Skolverket2012a, s. 20).  
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2.2 Skolverkets stödmaterial 

Enligt Skolverkets stödmaterial Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan har många frågat 

och undrat hur det ska gå till när man ska se varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och 

systematiskt, hur det ska dokumenteras, följas upp och analyseras samt att det ska vara möjligt att 

utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära (Skolverket 2012b, s. 5).  

Pedagogisk dokumentation bygger på ett gemensamt reflektionsarbete, en kultur av samarbete och 

kommunikation. Det krävs även en vilja att själv granska sina egna handlingar (Skolverket 2012b, s. 3). 

Genom arbetet med pedagogisk dokumentation blir det möjligt att utgå från det som händer runt barnen 

i verksamheten. Att ta tillvara på barnens intresse, utforskande, frågor och erfarenheter som de har. 

Genom detta blir det också möjligt att synliggöra hur pedagogernas förhållningssätt påverkar 

utvecklingen av verksamheten och barnen (Skolverket 2012b, s 5). 

I arbetslaget bör man observera vad arbetet med pedagogisk dokumentation ska leda till och varför man 

valt att göra den. Man behöver se hur den ska gå ihop med läroplanens intentioner (Skolverket 2012b, s. 

6). På flera förskolor ser man idag ett hinder för hur man ska komma igång med arbetet. 

Utgångspunkterna för Skolverkets stödmaterial är att skapa en motivation för att komma igång med 

pedagogisk dokumentation eller utveckla det redan pågående dokumentationsarbetet (Skolverket 2012b, 

s. 6).  

 

 

3. Syfte 

Syftet med studien är att öka pedagogers kunskap kring pedagogisk dokumentation i ett 

förändringsarbete samt vad det innebär för förskolan. Vad anser pedagoger som arbetar aktivt med 

pedagogisk dokumentation är viktigt i starten?  

3.1 Frågeställning 

- Vad kännetecknar en pedagogisk dokumentation? 

- Vilka verktyg/material behöver man för att göra en pedagogisk dokumentation? 

- Vad anser pedagoger i arbete med pedagogisk dokumentation vara viktigt när man börjar 

förändringsarbetet med pedagogisk dokumentation? 
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4. Litteratur 

I detta kapitel kommer jag att föra fram vad som tidigare skrivits om pedagogisk dokumentation. Jag har 

delat in litteraturen i olika teman som jag anser vara viktiga nycklar för pedagogisk dokumentation. I 

den litteratur jag har läst har jag lagt märkt till att de teman jag valt, till stor del spelar en viktig roll för 

pedagogisk dokumentation.  

 

Barnobservationer och dokumentationer  

De senaste 35 åren har det hänt mycket när det gäller observationer och dokumentationer på barn i 

förskola. Christina Wehner-Godée skriver att när hon 1965 gjorde barnobservationer satt hon i en så 

kallad observationsbox med genomskinliga väggar. Metoden kallades one-way-screen. Observationen 

användes inte mer än att den sattes in i en pärm. Observationens syfte då var utifrån ett 

utvecklingspsykologiskt perspektiv. Man skulle observera barnens utveckling av den sociala, motoriska, 

språkliga och det emotionella. Målet var dock att man skulle få större förståelse för barnets behov. 

Problemet blev att det var svårt att omsätta kunskaperna i praktiskt handlande eftersom observationerna 

mer pekade på hur barnet var, än väcka nyfikenheten av hur barnet handlade i ett pedagogiskt 

sammanhang (Wehner-Godée 2010, s. 11). På den tiden rörde man sig inte runt bland barnen som man 

gör i dag när man observerar.  Någon form av dokumentation har alltid funnits inom förskolan. Det var 

vanligt att man skrev ner det man hade hunnit med av det man planerat. Anledningen kunde också vara 

att man skrev ner det man tyckte var fängslande och ville berätta för varandra. I och med att man 

använde sig av så kallade aktivitetsplaneringar handlade dokumentationerna om det man gjort och inte 

om vad som hade hänt (Johansson & Pramling Samuelsson 2003, s. 83). 

 

 

4.1 Pedagogisk dokumentation 

I dag inspireras många av de kommunala förskolorna i staden Reggio Emilia i Italien. Deras 

pedagogiska dokumentationer syftar till att öka kunskapen om hur barnen och lärare söker kunskapen 

samt hur de konstruerar den. Målet de har är att stötta barnen i deras kunskapssökande (Wehner-Godée 

2010, s. 11). Pedagogisk dokumentation har använts i Reggio Emilia de senast 30 åren och 

arbetsverktyget används som underlag vid fortbildning, arbetsutveckling, föräldrasamarbete och 

utveckling. De anser att det viktigaste är att synliggöra barnen som rika och kompetenta. I Reggio 

Emilia anser man att den pedagogiska filosofin har grundats på en övertygelse om att den kunskap som 
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vi får av barnen är lika viktig som den kunskap vuxna kan ge barnen (Lentz Taguchi 2000, s. 7). Man 

betraktar pedagogisk dokumentation som ett viktigt verktyg där man får hjälp med att läsa, lyssna och 

känna vad det är som barnen kommunicerar. Wehner-Godée menar att deras sätt att dokumentera skiljer 

sig från vår tradition att dokumentera här i Sverige. I Reggio Emilia försöker man se vad barnet är 

kapabel till, vad som pågår i det pedagogiska arbetet utan att ha egna förutbestämda uppfattningar och 

normer. I den svenska traditionen vill man hitta den generella och normala utvecklingsnivån för barnet 

och dess ålder, det blir därmed en mer utvecklingspsykologisk dokumentation (Wehner-Godée 2010, s. 

19).  

Lenz Taguchi (2000) skriver att när man arbetar med pedagogisk dokumentation som arbetsverktyg 

handlar det inte om en förändring från ett arbetssätt till ett annat. Det handlar om att använda ett 

arbetssätt som ger oss information om var jag/vi står just nu?  Hur förhåller jag mig till barnen, 

kunskapen, lärandet, kollegor och barnens familjer? Allt detta syns i dokumentationen.  Vidare menar 

Lenz Taguchi (2000) att den konkreta dokumentationen kan ligga till grund för ett förändringsarbete på 

förskolan där det inte finns ett bestämt slutmål, ett arbete som kanske aldrig blir klart (Lenz Taguchi 

2000, s. 12).  Dokumentationen ger oss svar på hur barn tänker, vad de kan och hur de lär sig – barns 

lärande – en läroprocess (Lenz Taguchi 2000, s. 12). Åberg & Lenz Taguchi (2005) skriver att innan en 

dokumentation påbörjas sker först en observation där fokus ligger på barns styrkor. Denna observation 

är en början på en gemensam lärprocess med barnen där kunskapen skapas tillsammans. Observation är 

en samling av iakttagelser som det inte skett någon reflektion kring ännu. Observationen väcker 

nyfikenhet om något jag vill veta mer om. Denna nyfikenhet ligger till grund för vad jag ska välja att 

dokumentera. Dokumentation är ett medvetet val jag gjort utifrån någon av mina observationer som jag 

vill veta mer om. Här väljer jag något som jag vill fördjupa mig i.  

Nästa steg är sen att använda dokumentationen som underlag för reflektioner tillsammans med 

kollegorna. Dessa reflektioner leder oftast till nya observationer och dokumentationer och är en process 

som upprepar sig (Åberg & Lenz Taguchi 2005, s. 18-19). Som pedagog är det nödvändigt att fundera 

på vad dokumentationen ska handla om och vad den ska användas till samt hur mycket tid verksamheten 

kan ge (Sheridan & Pramling Samuelsson 2009, s. 50). Genom observationer fick Åberg & Lenz 

Taguchi (2005) syn på allt de skulle kunna dokumentera. De visste egentligen inte vad som skulle 

dokumenteras, de dokumenterades i massor. Pappershögarna växte på hög och frågan var om det var 

skrivna i onödan? – Nej, varje gång blev de mer medvetna om hur både barnen och de själva tänkte. 

Vidare skriver Åberg & Lenz Taguchi (2005) att genom all den dokumentation som man till en början 

anser vara för mycket, gör att man får upp ögon och öron för det barnen gör. Genom sina upptäckter får 

man även syn på sin roll som pedagog, vad vill jag? Hur tänker jag egentligen? Dokumentationen är inte 
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färdig för att den är nedskriven. Här är vi endast i början fyllda med nyfikna frågor att få svar på. Om 

man inte går vidare här, utan stannar vid den nedskrivna dokumentationen blir det endast ett samlande 

av händelser. Vi behöver reflektera tillsammans kring den dokumenterade händelsen och använda 

reflektionerna som utgångspunkt för hur vi går vidare att utmana barnens tankar (Åberg & Lenz Taguchi 

2005, s. 19-20). Vidare skriver Åberg & Lenz Taguchi (2005) att ”det är reflektionen som utgör grunden 

för utvecklingen av arbetet och ett reflekterande förhållningssätt till praktiken förutsätter redskap som 

den pedagogiska dokumentationen” (Åberg & Lenz Taguchi 2005, s. 20).  

I sin avhandling Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som bedömningspraktik i förskolan är 

Bjervås (2011) syfte att undersöka hur lärare med gedigen erfarenhet av arbetsverktyget pedagogisk 

dokumentation i förskolan resonerar om detta dokumentationsverktyg i förhållande till barnen. I sin 

avhandling lyfter hon fram sammanfattade aspekter som har särskild relevans för studien. Bjervås 

(2011) skriver att i det nutida samhället har det livslånga lärandet en framträdande plats. Därför anses 

förskolan vara den plats där grunden till det livslånga lärandet läggs (Bjervås 2011, s. 70). Verktyget 

pedagogisk dokumentation betyder att det dokumenterade fungerar som underlag för reflektion samt 

visar på hur pedagoger samtalar med barn och synliggör barnens lärprocesser. Pedagogisk 

dokumentation definieras utifrån hur insamlat material hanteras, samt innehåll och process (Bjervås 

2011, s. 72). Bjervås (2011) betonar att enligt forskning har man sett att det sker bedömningar av det 

enskilda barnets personlighet och karaktär, trots att de bedömningar som ska göras är utifrån ett 

verksamhetsperspektiv. Vidare menar Bjervås (2011) att pedagogisk dokumentation inte är en riskfri 

form av dokumentation. Det händer att man fastnar i att klassificera och kategorisera barn då de 

exempelvis jämförs med syskon och andra förskolebarn (Bjervås 2011, s. 72). Enligt Bjervås (2011) 

visar forskningen på att lärare upplevt svårigheter i dokumentationsprocessen som minskat med tiden 

vart eftersom erfarenheten ökat. För att se verksamhetens utveckling är det av stor betydelse att lärare 

kan träffas kring gemensamma reflektioner då man lär av varandra (Bjervås 2011, s. 72). 

Dokumentationerna sänder meddelanden till barnen som medvetandegör dem om att de tas på allvar av 

vuxna. I tidigare studier som avhandlingen refererar till ser man som lärare positivt på den pedagogiska 

dokumentationen gällande barnens både enskilda och samlärande lärprocesser (Bjervås 2011, s. 73).  

 

 

4.2 Förhållningssätt 

Enligt Kärrby (2001) har förskolan i Sverige bestämda mål som verksamheten ska sträva efter oavsett 

vilka behov barnen har samt vilka uttryckssätt de får. Det bygger på samhällets värderingar och det som 
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finns formulerade i nationella politiska dokument som läroplanen för förskolan. Deras uppgift är att 

vägleda politiker, ledningspersonal som pedagoger i beslut rörande förskoleverksamheten och förskolan 

i den dagliga praktiken (Kärrby 2001, s. 87-88). När man dokumenterar enligt Reggio Emilias filosofi 

utgår man från hur individer tänker när det gäller demokrati, ledarskap, kommunikation och förhållandet 

mellan individerna. Detta har en stor betydelse när pedagogerna gör sina tolkningar i dokumentationerna 

(Wehner-Godée 2010, s. 27). Vidare menar Wehner-Godée (2010) att förhållningssättet handlar om att 

se till individens förmågor och rättigheter, att skapa en relation som handlar om delaktighet (Wehner-

Godée 2010, 27). Enligt Kärrby (2001) skapas känslan för rättvisa i diskussion där barn försöker komma 

fram till egna lösningar, ibland själva och ibland med hjälp av vuxna. En förskola där praktiken 

genomsyras av ett jämnlikt förhållningssätt är en verksamhet av hög kvalitet (Kärrby 2001, s. 90). Det är 

viktigt att man är uppmärksam och fångar in barnens funderingar samt det de gör. (Palmer 2011, s. 51). 

Lenz Taguchi (2000) menar att man måste se barnet för att ge det förutsättningar att forma sin egen 

identitet (Lenz Taguchi 2000, s. 56).  

Professor Loris Malaguzzi som var grundare för de kommunala förskolorna i staden Reggio Emilia i 

Italien menade att pedagogisk filosofi inte är en pedagogik likt t.ex. Waldorfpedagogiken, utan ett 

förhållningssätt. Det handlar mer om att se individens egen vilja och förmåga att agera, där fokus ligger 

på barnens egna aktiviteter (Wehner-Godée 2010, s. 28). Vilket sätt man väljer att se på barnet beror på 

vilken typ av pedagog man väljer att vara. Väljer du att se på barnets brister och behov i första hand, 

behöver du ständigt finnas där för att förklara, rätta till eller skydda barnet. Du vet allt, kan allt och 

måste förmedla det till barnet. Barnet ges inte möjlighet att tänka eller använda sin fantasi eller 

kompetens själv (Kennedy 2006, s. 17). Vidare beskriver Kennedy (2006) hur de på hennes förskola 

ändrade sitt arbetssätt.  Genom att lyssna, ge barnen tid, ställa motfrågor upptäckte de hur mycket 

barnen klarade av på egen hand. På så sätt gav de barnen möjligheten att upptäcka och få syn på sin 

egen förmåga att klara saker på egen hand (Kennedy 2006, s. 18).  Enligt Lenz Taguchi (2000) skapar vi 

en möjlighet genom den pedagogiska dokumentationen att se barnet på nytt genom att vi lyssnar och 

ifrågasätter i en gemensam reflektion t.ex. så här gjorde du, hur tänkte du? (Lenz Taguchi 2000, s. 56). 

För att lyckas ha en bra dialog med barn är det viktigt att man intar ett barns perspektiv så barnen känner 

att de vill dela med sig, dvs. att försöka förstå hur de tänker och ställa sig frågan varför. Varför de väljer 

att göra vissa saker, varför de leker med vissa eller varför de föredrar vissa pedagoger (Pramling 

Samuelsson & Sheridan 2006, s.132). Vidare menar Pramling Samuelsson & Sheridan (2006) att det är 

viktigt att vi ställer utmanande frågor där barnen får formulera sig, först då har de chansen att tänka och 

förstå sin omvärld på ett utvecklande sätt.  
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Doverborg & Pramling Samuelsson (2012) skriver att för att man ska få ut någon information bör ja 

eller nej frågor undvikas. Ett bra sätt att få barnen berätta är att använda sig av frågor som ”berätta för 

mig när du” eller ” beskriv hur du gör när du”. Att ge barnen direkta uppmaningar och inte inleda frågan 

med ”kan du berätta för mig när du” gör att du har en större chans att få ett bra svar. Inleder du med kan, 

har barnen möjlighet att säga nej och du får inget svar. Samtalet måste ske genom en dialog tillsammans 

med barnet, desto mer förtroende får barnet att berätta (Doverborg & Pramling Samuelsson 2012, s. 36-

37). Små barn som inte kommit så långt i sin språkutveckling har inte lika lätt att förmedla tankar som 

större barn, det är då viktigt att pedagogerna är öppna för hur barnet agerar i olika samanhang (Pramling 

Samuelsson & Sheridan 2006, s. 106-107). Hur vi ser, uppfattar och bemöter barnen i förskolan är av 

stor betydelse. Vi talar idag ofta om det” kompetenta barnet”, där barn tillsammans med andra skapar 

och utvecklar sin kompetens. På det viset blir barnet en aktiv medskapare av sin egen kunskap. Om man 

har denna syn på barns lärande ser man också barnet som ett resursrikt och nyfiket barn där barnet av 

egen kraft har lust att lära. Detta synsätt innebär också att man som pedagog har en tilltro till barns 

förmåga att se deras möjligheter om vad de kan och inte bristerna (Pramling Samuelsson & Sheridan 

2006, s. 111). Något man inte ska glömma är barns delaktighet i dokumentationen. Sheridan & Pramling 

Samuelsson (2009) skriver att man gärna kan låta barnen dokumentera själva. Du kan be barnen 

fotografera där de tycker om att vara eller inte vara. Att låta barnen berätta om en aktivitet de gjort i 

både bild och text är ett sätt där man kommer åt barnens egna uttryck. Om vi pedagoger försöker förstå 

det barnen försöker förstå, kan vi skapa sammanhang som utmanar och inspirerar barnen att söka ny 

kunskap (Åberg & Lenz Taguchi 2005, s. 18). Genom att pedagoger och barn tillsammans reflekterar 

kring material uppstår frågor som man kan använda som utgångspunkt att utforska vidare från (Palmer 

2011, s. 51). Vidare menar Sheridan & Pramling Samuelsson (2009) att anledningen till att man ska 

dokumentera är att följa och påverka förskolans utveckling samt barnens utveckling och lärande 

(Sheridan & Pramling Samuelsson 2009, s. 51). Lenz Taguchi (2000) menar att om man använder den 

pedagogiska dokumentationen som arbetsverktyg kommer man snart in i ett nytt arbetssätt där man som 

medkonstruktör får en större kunskap både om förskolans kultur samt barnets lärande (Lenz Taguchi 

2000, s. 57).  

 

 

4.3 Reflektion 

”Reflektion i dialog med andra är en grundläggande förutsättning för att utveckla ett pedagogiskt arbete” 

(Åberg & Lenz Taguchi 2005, s. 24). I arbetet med pedagogisk dokumentation behöver vi stanna upp 
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och reflektera runt det som händer i barngruppen, vad gör de? Vilka frågor är de intresserade av? Vilka 

material undersöker de? (Palmer 2011, s. 51). I våra reflektioner tillsammans med barnen skapar vi ett 

tillfälle för förståelse som är öppen för förändring i möten med andra. Reflektioner kan liknas likt 

tankeprocesser och är inga sanningar. För att komma igång med reflektion kan det vara till hjälp att ha 

ett antal frågeställningar. På s. 25 presenterar Åberg & Lenz Taguchi (2005) några frågor som har hjälpt 

dem att nå fram till reflektion (se bilaga 1a,s. 32). Vidare ger Åberg & Lenz Taguchi (2005) förslag på 

frågeställningar som de använt sig av på avdelningen och anser ge ett bra stöd i reflektionen kring de 

utmaningar de har valt att ge barnen (tabell 1b, s.32). Med hjälp av just dessa frågor hålls barnen i fokus 

i våra reflekterande diskussioner, samt att både de gemensamma och den enskilda lärprocessen 

synliggörs. Detta är också en stor hjälp för hur man kommer vidare till nästa steg för att stödja den idé 

man har. I reflektionen skapar vi tillsammans olika sätt att förstå och se en händelse. Det är ett sätt att 

skilja ut det mest intressanta att förstå för att därifrån bestämma sig för hur man tänker gå vidare. 

Reflektionen är ett sätt att upptäcka och diskutera skillnader i våra olika sätt att tolka och inte ett sätt att 

nå fram till sanningen (Åberg & Lenz Taguchi 2005, s. 26). Frågor som Åberg & Lenz Taguchi (2005) 

anser vara lämpliga inför valet hur man tänker gå vidare efter samtalet med gruppen och reflektionen 

kring utmaningarna redovisas i tabell 1c. Frågorna går mer in på dokumentationerna och val av material 

och tillvägagångssätt.  

 

4.4 Teknik för pedagogisk dokumentation 

Nedan kommer jag beskriva olika tekniker och metoder som man kan ha hjälp av vid ett 

dokumentationsarbete. 

 

Papper och penna: att hinna skriva det barnen säger kan upplevas som stressigt. Man ska både få med 

det barnen säger och gör. Här kan man förslagsvis använda sig av ett så kallat dokumentationsprotokoll 

”trespalt”. Den innefattar tre spalter där man i första ritar det barnet gör (t ex lerfigurens form). I den 

andra skriver man ner det barnet säger och i den sista vad pedagogen säger eller reflektioner. På det här 

sättet börjar man sortera intrycken redan från början (Wehner Godée 2000, s. 62). Spaltdokumentationen 

kan man ha som grund till de diskussioner där man talar om vad man sett och hur man kan gå vidare 

(Skolverket 2012b, s. 48). Man kan också använda dig av ett lotusdiagram där alla läroplanens 30 mål är 

samlade under rubriker på ett papper.  
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Lotusdiagrammet används i tre steg: 

1. Lotusdiagrammet används som ett stöd för att komma ihåg alla läroplansmål.  

2. Ett ”tomt” lotusdiagram används där endast rubrikerna står över de åtta olika målområdena. Man 

skriver temat i mitten och planerar in aktiviteter under respektive rubrik så man ser att alla 

målområden är med. Detta lotusdiagram användes sen i uppföljningen av planeringen. Anteckna 

reflektionerna och det som blev synligt direkt efter varje aktivitet, det hjälper dig att minnas 

senare i utvärderingen. Det är bra att ha några stödfrågor: Vad hände i barngruppen? Vad såg 

du? Hur pratade barnen med varandra? Vilket lärande såg du? Vad intresserade barnen sig för? 

3. I sista steget följer man upp och ser vilka mål som berördes. Här använder man sig av det första 

lotusdiagrammet med alla målen. Med hjälp av dina anteckningar och en överstrykningspenna 

färglägger du alla mål som berördes under respektive aktivitet. Du behöver ett lotusdiagram för 

varje aktivitet (Gällhagen & Wahlström 2012, s. 15-20). Jämför alla diagram från de olika 

aktiviteterna och se på helheten. Det blir en tydlig överblick för hur de olika målen uppnås/inte 

uppnås. Här kan man genom diskussioner få fram hur eventuella mål som inte uppnåtts ska 

kunna uppnås vid nästa aktivitet (Gällhagen & Wahlström 2012, s. 21). 

 

 

Ljudinspelare: Det går att spela in på mobiltelefoner och datorer, men vill man ett bra ljud bör man ha 

en apparat som är avsedd för ljudupptagningar och filtrerar bort brus. Oftast behöver man lyssna flera 

gånger på ljudupptagningen för att få en förståelse för vad barnet verkligen menade/var ute efter 

(Wehner Godée 2000, s. 70-71). Om man är i en diskussion med flera barn är det omöjligt att hinna 

skriva ner vad alla barn säger. I sådana ögonblick är ljudinspelaren oumbärlig (Wehner Godée 2000, s. 

74).  

 

Kamera: det kan vara bra att använda kameran och illustrera bilder tillsammans med observations-

teckningarna. När man fotograferar en process försöker man fånga de problem som uppstår eller 

förändringarna som sker efterhand. Foton fungerar också bra att samordna i en väggdokumentation och 

låta barn, föräldrar och lärare ta del av det som händer i verksamheten (Wehner Godée 2000, s. 77-78).  

Videokamera: Enligt Lindahl (1998) är det bra att använda sig av videoobservationer när man vill fånga 

småbarns lärprocesser och upplevelser i förskolan. Eftersom de inte har språket är det lättare att få det på 

film där man kan titta på händelsen om och om igen för att få syn på vad det är som fängslar barnet 

(Lindahl 1998, se Wehner Godée 2000, s. 85).  Enligt Svaleryd (2002) ser vi oftast på barnet på det sätt 



13 

 

vi förväntar oss att det ska vara. Med hjälp av att videofilma har man större möjlighet att upptäcka hur 

faktiskt barnet gör, vad det säger samt hur de uppträder. Det är viktigt att veta att det filmade är en 

utvald del av verkligheten. Därmed är det inte någon sanning. Du får även syn på din egen roll som 

pedagog om du låter dig filmas för att öka medvetenheten. Vidare menar Svaleryd (2002) att man med 

det synliggör hur man gör som pedagog, vad man signalerar med kroppsspråket, resultatet är att gå från 

åsikt till insikt (Svaleryd 2002, s. 46-47). 

Dator: i datorn lägger du in bilderna och skriver text till dem. Man kan använda spalter och lägga in 

texten under respektive spalt. Du kan även lägga in foton i spalterna. Du använder datorn för att 

renskriva ditt handskrivna dokumentationsprotokoll, ljudupptagning, fotografier eller filmande. Detta 

material kan du sen använda i ett presentationsprogram som t ex Power Point där materialet läggs som 

ett bildspel. Här kan du sen diskutera projekt och visa barn, föräldrar och personal hur processen har gått 

till från början till slut (Wehner Godée 2000, s. 88). 

Surfplatta: med hjälp av surfplattan kan barnen vara delaktiga i sin egen dokumentation. Låt barnen 

fotografera det ni arbetar med och sedan spela in när barnet själv berättar och reflekterar över sitt 

lärande. Allt detta gör du med hjälp av olika appar i surfplattan (Gällhagen & Wahlström 2012, s. 63).  

 

 

4.5 Ett förändringsarbete 

Kennedy (1999) skriver om problematiken i ett förändringsarbete. Hon menar att det inte räcker med en 

vilja för att förändring och utveckling ska komma igång. Det behövs även en organisation som 

underlättar för pedagogerna att mötas i olika samanhang där möjlighet till reflektion, erfarenhet och 

delaktighet finns. Att vara delaktig i sitt arbete kräver en vilja att ta ansvar och det ligger på varje 

enskild pedagog att fylla tiden med ett meningsfullt ansvar (Kennedy 1999, s. 163). Vidare menar 

Kennedy (1999) att om organisationen är uppbyggd på det sätt att den ger möjligheter till möten där 

man diskuterar arbetet med barnen finner man att tiden är för dyrbar för att använda till annat än 

pedagogiska diskussioner (Kennedy 1999, s. 164).  Om vi ska kunna gå ifrån barngruppen krävs det att 

vi organiserar verksamheten på ett sätt att en kollega kan komma ifrån för diskussion med andra. För att 

få andra synpunkter på sitt sätt att arbeta kan det vara bra om man diskuterar med kollegor arbetslagen 

emellan, annars finns risken att man blir hemmablind (Kennedy 1999, s. 164).  
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5. Metod  

I detta kapitel kommer jag att presentera mitt metodval och tillvägagångssätt för att få svar på mina 

frågeställningar. Jag beskriver varför jag valt metoden samt hur urvalet och processen har gått till.  

5.1 Kvalitativ intervju 

Metoden jag kommer att använda mig av är den kvalitativa forskningsintervjun. Tonvikten ligger just på 

intervjuandet som metod samt analysen på den utskrivna intervjun (Kvale & Brinkmann 2009, s. 97). 

Kvale & Brinkmann (2009) beskriver det som ett samspel mellan intervjuare och intervjuperson och 

menar att det är intervjuarens personliga omdöme som avgör vilka frågor som ska ställas (Kvale & 

Brinkmann 2009, s. 98). Vidare skriver Kvale & Brinkmann (2009) att den kvalitativa forskaren kan ge 

oss beskrivningar när det gäller den mänskliga världen.  De liknar denne forskare med en resenär som är 

i ett land och vandrar runt bland invånare, ställer frågor och uppmuntrar dem genom samtal att berätta 

om sin livsvärld. Den information resenären får med sig hem kan han genom reflektion få att leda till ny 

kunskap och förändring av sig själv (Kvale & Brinkmann 2009, s. 63-64).  

I min studie efterliknar jag denna resenär då jag rest runt och pratat med pedagoger om hur det ser ut på 

deras förskola och vad de anser värt att tänka på då det gäller pedagogisk dokumentation. Genom 

reflektion över det är min förhoppning att kunna dela med mig av min nya kunskap till flera genom min 

uppsats. 

Patel & Davidson (2003) menar att den kvalitativa intervjumetoden ger intervjupersonen ett större 

utrymme att svara med egna ord för att frågorna oftast ställs i en så kallad låg grad av strukturering. 

Vissa författare använder benämningen semistrukturerade intervjuer där frågorna kan komma i bestämd 

ordning men detta är inte alltid nödvändigt. Man har då skrivit ner ett antal teman som ska beröras under 

intervjun. Syftet med att göra en kvalitativ intervju är att man får en uppfattning om hur den intervjuade 

personen uppfattar ett visst fenomen (Patel & Davidson 2003, s. 82). Stukát beskriver i de 

semistrukturerade intervjuerna att man som intervjuare utgår från likadana huvudfrågor till alla 

informanter, men har möjligheten att följa upp svaren på olika sätt för att underlätta förståelsen för 

informanten. Med hjälp av följdfrågorna utnyttjas samspelet till att få så mycket information som 

möjligt där svaren blir mer utvecklade och mer fördjupade (Stukát 2011, s. 44). Jag har använt mig av 

semistrukturerade intervjuer i mitt arbete då det passar bra för min studie. Jag har skrivit ner ett antal 

frågor som berör olika teman angående pedagogisk dokumentation och har sett till att alla blir berörda 

oavsett i vilken ordning de behandlades.  
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5.2 Forskningsetiska aspekter 

I forskningssammanhang har varje medverkande människa rättighet att skyddas mot skada, 

förödmjukelse eller annan kränkande behandling (Hartman 2003, s. 128). De personer som ställer upp 

på undersökningar ska behandlas med full respekt (Hartman 2003, s. 132). Jag har informerat de berörda 

om de fyra etikregler som är formulerade av vetenskapsrådet och i sin tur har det övergripande ansvaret 

om etiska krav på forskning i Sverige. Informationskravet då forskaren ska informera de berörda om 

forskningsuppgiftens syfte. Samtyckeskravet där deltagare i undersökningen har rätt att bestämma om 

sin medverkan. Konfidentialitetskravet där medverkande personers personuppgifter skall förvaras så 

andra inte kan ta del av dem. Nyttjandekravet där insamlad information endast används för 

forskningsändamål (Patel, Davidsson 2003, s. 63). Dessa fyra huvudkrav har jag varit väl medveten om 

och också informerat mina informanter om.  

 

 

5.3 Process och urval av fält 

Jag har i studien valt förskollärare som har arbetat olika länge med pedagogisk dokumentation. Jag har 

valt en som jobbat länge med pedagogisk dokumentation (5 år), en som jobbat bara något år (2 år) och 

slutligen en som ska börja med pedagogisk dokumentation. För att få tag i dessa tre kategorier gjorde jag 

först en efterlysning på kurswebben för erfarenhetsbaserade utbildningar inom förskola. Jag fick inte det 

jag sökte och då mailade jag vidare till dem som jag trodde mig skulle kunna ha användning av. Jag 

mailade en förskolechef där jag tidigare gjort ett studiebesök. Jag fick tipset på en pedagogista av en 

bekant som jag ringde till. Den tredje informanten ringde jag också till. I mitt tillvägagångssätt skickade 

jag därefter ut ett mail om intresse att delta i mina studier samt en förfrågan om hur länge de arbetat med 

pedagogisk dokumentation. Här beskrev jag också mitt syfte med studien och tillvägagångssätt. Jag gav 

också en beskrivning om de forskningsetiska aspekterna gällande kravet på konfidentiell behandling 

samt att all information endast kommer användas till denna studie. 

När jag fick okej från dem, mailade jag frågeställningarna för att pedagogerna skulle kunna reflektera 

över dem och svara så korrekt som möjligt. Jag ville ge dem den möjligheten för att få väl genomtänkta 

svar. Under intervjuerna använde jag mig av röstinspelning samt papper och penna om jag behöver 

notera något.  
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5.4 Genomförande 

Alla intervjuer genomfördes på förskolorna där förskollärarna arbetade. Vi satt avskilt från 

barngrupperna och andra pedagoger för att kunna arbeta utan att bli störda. De två första intervjuerna 

tog som jag beräknat mellan 40-45 minuter medan den sista tog 1 timme och 20 minuter. Den sista 

pedagogen hade väldigt mycket information som hon ville delge sig av. Jag använde mig av min mobil 

för att spela in intervjuerna. Detta för att jag bättre skulle kunna fokusera på själva samtalet utan att 

behöva anteckna. I reserv hade jag en äldre typ av diktafon i fall något skulle hända med mobilen. Jag 

hade också penna och papper om något skulle behöva skrivas, vilket inte inträffade.  

 

 

5.5 Bearbetning av insamlad data 

Alla inspelade intervjuer transkriberades dagarna efter de ägt rum. Jag läste sedan igenom varje intervju 

ett flertal gånger för att tolkningarna skulle bli så korrekta som möjligt. De två första intervjuerna blev 

på fyra sidor medan den sista intervjun blev på sju sidor. Jag bestämde utifrån intervjufrågorna under 

vilket tema svaren passade som bäst. På så sätt blev det lättare för mig att följa den röda tråden jag har i 

arbetet.  

 

 

6. Resultat      

I den här delen kommer jag att först göra en presentation av informanterna. Jag har valt att nämna dem 

som pedagog 1-3 för att man lätt ska veta vem som uttrycker vad. Här kommer jag också redovisa hur 

informanterna uttryckte sig i intervjuerna. När jag sammanställde min text valde jag att skriva resultatet 

i löpande text med utgångspunkt av intervjufrågorna och mitt syfte. För att man lätt ska orientera sig i 

texten har jag valt samma teman i resultat och diskussionsdelen som litteraturöversikten har. 

Ordningsföljden på informanterna är genomgående under alla teman.  Detta för att man lätt ska få en 

överblick om vad respektive informant uttrycker.  
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Presentation av informanterna 

Pedagog 1 har arbetat som förskollärare i 22 år. Hon har gått flertalet av utbildningar inom 

förskollärarutbildningen men har inte någon legitimation därför att hon har gått ledarskapsutbildningar i 

stället. Hon kom tidigt in på arbetet som arbetslagsledare och har fortsatt med det. Under en kortare 

period arbetade hon även som förskolechef. Hon har även en utbildning som pedagogisk utvecklare och 

arbetar i dag som pedagogista. Hon arbetar i dag med åldern 1-5 år. Hon har arbetat med pedagogisk 

dokumentation i 2 år. 

Pedagog 2 har arbetat som förskollärare i 10 år. Hon har läst två fristående högskolekurser och vid två 

tillfällen på förskollärarlyftet. Vid första tillfället handlade det om språk och matematik. Vid det andra 

tillfället handlade det om det systematisk kvalitetsarbete, att utvärdera verksamheten. Hon arbetar i dag 

med åldern 3-5 år. Hon har arbetat med pedagogisk dokumentation i 5 år.  

Pedagog 3 har arbetat som förskollärare i 35 år. Hon har tidigare arbetat med invandrarbarn samt 

särskoleelever på mellanstadiet. I dag läser hon på förskollärarlyftet där det handlar om pedagogisk 

dokumentation. Hon arbetar i dag med åldern 3-5 år. Hon är i startgropen för pedagogisk 

dokumentation.  

 

 

6.1 Pedagogisk dokumentation 

Pedagog 1 anser att pedagogisk dokumentation som helhet är ett förhållningssätt, annars blir det bara 

dokumentation. Pedagogisk dokumentation blir först när man observerat vad barn tittar på, samlat 

material, mött varandra som kollegor i gruppen men också mött barnen och låtit dem titta på bilder och 

tillsammans samtala, reflektera kring det. Det är viktigt att man möter andra arbetslag och utbyter idéer. 

Man måste ha ett förhållningssätt där man vet att barn kan. Vidare säger hon att pedagogisk 

dokumentation för henne är observationen, samtalet, reflektionen, bilderna och att barnen får syn på sitt 

eget lärande tillsammans med andra. Pedagogisk dokumentation måste vara levande, man kan inte vänta 

i två veckor tills man har en halvdag planering. Pedagogisk dokumentation sker hela tiden om man har 

det förhållningssätt som krävs. På hennes förskola använder de sig av projektpärmar, sätter upp på 

väggarna samt använder sig av Power Points för att det ska synliggöras för föräldrar. Man kan självklart 

inte dokumentera allt. Att välja vad som ska dokumenteras kan vara att man först väljer ett fokusområde 

till exempel kommunikation och språk. Man kan då titta på det när barnen är i till exempel projektet 
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sand. Där avsätter man en liten stund när du har påbörjat den här medskapande processen, sen backar du 

lite, lyssnar och tittar samt skriver. Det är processen som ska synas. Hon anser att om man arbetar med 

pedagogisk dokumentation och är nyfiken på barnens görande blir man aldrig klar. För att komma 

vidare behöver vi titta tillbaka, även om inte alltid barnen är med i reflektionen är det viktigt att titta på 

vad vi har med oss i vår pärm. Man måste ha kunskap om barns kunnande, annars hamnar du i 

observationen igen. Även om det goda samtalet är i en kvart så är det viktigt att det är levande. Vidare 

menar hon att syftet i första hand är att uppfylla läroplanens intentioner ett sätt att kvalitetssäkra. Hon 

tycker inte vi ska krångla till det så mycket eftersom vi har en läroplan som hjälper oss att förstå vad det 

är vi ska göra och pedagogisk dokumentation hänger ihop med läroplanen. Vidare säger hon att många 

förknippar pedagogisk dokumentation med Reggio Emilia för att man har hört det i så många år. Hon 

vill gärna trycka på att det bygger på läroplanens intentioner. Syftet är också att se att barnet utvecklas 

och får kunskap.  Processerna får man syn på i projektarbetena och det är det som är det intressanta, inte 

det färdiga resultatet. Det intressanta är att få syn på hur barn lär och i vilka processer de är i. Att vi 

utmanar dem och låter dem prova något de upplever spännande.  

 

Pedagog 2 anser att pedagogisk dokumentation är där man på något sätt plockar fram barnens 

lärprocesser, där man får syn på verksamheten i relation till läroplanen och för utvecklingen framåt. För 

att den ska bli pedagogisk behöver man ta steget vidare, den ska leda till någonting mer. Om ett barn till 

exempel vill visa en teckning som den upplever som meningsfull och vi tillsammans sätter upp den på 

väggen föds det alltid en reflektion hos barnet som gör att man kan spinna vidare på någonting. Allt 

arbete som på något sätt gör att man utvecklar verksamheten och får syn på barnens och verksamhetens 

lärprocesser är pedagogisk dokumentation. Det här gjorde jag först, det här hände sen, så här går vi 

vidare och nu ser vi det här. Allt blir egentligen en cirkel som bara går runt.  Vi jobbar enligt Reggio 

Emilia i små och stora projekt, alla barn gör inte allt. Vi har strävansmål och alla barn ska inte uppnå 

samma kunskap. Barn är fiffiga och inspirerar varandra massor om det är meningsfullt för dem. Ibland 

är det bara två barn som arbetar i ett projekt och nästa gång kan det vara tio barn i samma projekt. Vissa 

kanske bara vill vara med i en kvart medan andra vill vara med i två timmar. Man ska därför inte vara 

rädd för att sätta igång ett projekt med bara två barn, oftast leder det till att fler blir inspirerade och vill 

vara med. Det är viktigt att tänka på att miljön ska stimulera och utmana till lärande. Vi pedagoger 

måste vara nyfikna tillsammans med barnen och tycka att det är spännande. Det vi ska komma ihåg är 

att vi ska erbjuda en verksamhet som utmanar, alla behöver inte kunna allt. Syftet med pedagogisk 

dokumentation är att det ska föra verksamheten framåt och att man ska kunna utvärdera verksamheten 
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för att se om vi uppnått målen kring läroplanen som vi sagt att vi ska. Det är intressant att se att 

förskolan bidrar till utveckling och att arbetet vi gör är värdefullt och att det faktiskt bidrar till 

utveckling och lärande för livet. Att man ser att förskolan faktiskt spelar roll. Vad som bestämmer vad 

vi ska dokumentera är främst det fokusområde vi ha valt för kommande år samt utifrån vad vi har för 

förbättringsåtgärder i kvalitetsredovisningen. Förra året plockade vi upp lite i lärandeperspektivet, 

lärande som sker när man har andra runtomkring sig. Vi valde då att fokusera på det och plockade ut 

vissa läroplansmål som är kopplat till det området. Vi tittar också på hur det ser ut idag? Vad erbjuder vi 

för verksamhet? Därifrån försöker man utmana mot målen och det är de lärprocesser som ska 

dokumenteras. Man kan förstås dokumentera annat också, men det är viktigt att hålla fokus mot de 

bestämda målen för att kunna utveckla verksamheten framåt. Utgångspunkten är alltid läroplanen, 

därefter väljer man alltid barnens intressen och styr dem mot målen. Det kan till exempel handla om 

dinosaurier, fast det egentligen handlar om respekten för varandra. Ämnet spelar inte så stor roll men det 

är viktigt att man har läroplansmålet klart för sig innan och sen kopplar det till vad barnens intressen är. 

Man ska också akta sig för att dokumentera enskilda barn med och tänka på att det är verksamheten som 

ska utvärderas och dokumenteras. Jag brukar säga att vad ska barnen inte kunna vara med och 

dokumentera? Många dokumentationer gör man för att den ska vara tjusig och snygg, men 

dokumentationer man gör tillsammans med barnen är ju speciellt värdefulla 

Pedagog 3 anser att det är när en dokumentation på något sätt visar på en utveckling och lärande. Att det 

finns en anledning till att man gör det och inte endast tar en massa bilder för att visa vad vi har gjort. Det 

ska visa på en process. Det är också viktigt att barnen känner att de är delaktiga och äger 

dokumentationen tillsammans med oss pedagoger. Barnen ska känna att deras ord är viktiga och att de 

kan vara med och påverka det som händer i dokumentationen.  Vidare ska vi pedagoger tillsammans 

med barnen ta hand om och reflektera kring vad var det vi såg? Vad hände? Hur vi kan tänka vidare? Vi 

kan naturligtvis inte dokumentera allt men jag läste någonstans att det är som att man plockar skärvor ur 

vår vardag. Viktigt är att man pratar om vad det är som ska dokumenteras, att man visar på vad som 

händer i vår vardag och vad som känns viktigt. Det kan vara att man har en orolig barngrupp som har 

svårt att ta kontakt med varandra, då kanske det är där man ska dokumentera. Vad är det som händer? 

Hur och vad gör barnen? Hur ska vi göra för att nå det här målet utifrån läroplanen? Det är lätt att man 

tänker att det ska dokumenteras kring ett tema eller något vi jobbar med till exempel skogen, lera, fåglar 

eller älgen. Dokumentation är så mycket mer. Den pedagogiska dokumentationen är också viktig för 

föräldrarna, att de ser att det händer saker på förskolan och att barnen lär sig saker. Där vi visar på att vi 

utvecklas och vill gå vidare. Syftet är att få syn på en process ett lärande och en utveckling samt att man 

utifrån det kan gå vidare och att barnen får syn på sitt eget lärande.  
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6.2 Förhållningssätt 

Pedagog 1 anser att förhållningssättet är av stor vikt. På hennes förskola tränar och bearbetas det hela 

tiden genom möten pedagoger emellan samt i samtal mellan arbetslagen. Förhållningssättet är något 

man tillsammans i arbetslaget har tagit ställning till. Man ska kunna spontanfråga kollegor i förbifarten, 

vi har fastnat här! Ser ni hur vi skulle kunna komma vidare? Vad tror du om det här? Det är en 

reflektion som ingår i vår roll. I förhållningssättet måste man tro på att barnen kan, vi måste vara 

nyfikna på barnen. Det är också viktigt i förhållningssättet till barnen att ger dem utrymme att komma 

till tals genom att dela in gruppen i mindre grupper. Vi använder oss av pedagogisk dokumentation som 

förhållningssätt för att kunna leva upp till läroplanens intentioner. Det är viktigt att man är noga med att 

lyssna, iaktta och vara nyfiken på bilderna som är en del av den pedagogiska dokumentationen. För att 

få fram redskapet, vad är det vi går vidare med? 

Pedagog 2 menar att man måste ha ett förhållningssätt där man tycker det är intressant och spännande 

att se det som barnen får syn på. Att uppleva barnens aha upplevelser där man ser att det här tillfället 

gjorde så barnen verkligen fick syn på något. Att tänka på hur man ställer frågor till barnen. Vi vill ju att 

barnen ska svara själv och inte det jag vill att de ska svara. Ibland kan det hjälpa att filma sig själv och 

våga titta på sin roll, då lär man sig hur man ska driva det framåt. Det är viktigt att man alltid utgår från 

barnens intressen, det som är spännande och meningsfullt för dem. Man behöver tycka att det är 

intressant med både lärandet hos barnen men även se sitt eget lärande. Vidare menar hon att det också är 

intressant att man upptäcker något hos sig själv, varför gjorde jag så där? Om jag hade gjort så här i 

stället hade det blivit jättespännande. Det är viktigt att man har ett bra förhållningssätt kollegor emellan. 

Man kan alltid säga till om man till exempel känner att man behöver sitta ner och titta lite extra på 

något. Det är viktigt att man gör detta möjligt och inte startar en irritation mellan kollegorna.  

Pedagog 3 menar att det är viktigt att förhålla sig till barnen så de känner att de är delaktiga och kan 

påverka det som händer i dokumentationen. Att det sker i reflektioner tillsammans med barnen och att vi 

fokuserar på det barnen är intresserade av. Barnen ska känna att deras ord är lika viktiga som våra och 

att deras tankar finns med. Det ska också finnas ett intresse från alla pedagoger. Fanns det tid kunde vi 

prata om det vi har upplevt. 
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6.3 Reflektion  

Pedagog 1 menar att reflektionen är ett måste för att det ska bli en pedagogisk dokumentation. Det ingår 

i den hela pedagogiska dokumentationens cirkel att ha reflektion eller som hon också kallar det, det 

goda samtalet. Reflektionen ingår i din roll, vad skulle det kunna bli? Vad tror du om det här? Vilket 

material kan vi ha? Två måndagar av tre finns tid i en och en halv timme för reflektion i arbetslaget. Den 

tredje måndagen finns tid tillsammans med pedagogista och pedagoger från flera arbetslag på en och en 

halv timme. Det behövs alltid mer tid men hon menar att i förhållningssättet vi har skapar vi oss tid, man 

tar sig tid. Vidare menar hon att vi är väldigt fria i våra roller och har man ett bra arbetslag kan man hitta 

en bra struktur som möjliggör. Men hon säger också att vissa dagar gäller det bara att överleva. 

Pedagog 2 anser att de har en förskolechef som är duktig på att prioritera reflektionen och sätta värde på 

den. Man har inplanerad tid för det då man har modulreflektion en timme i veckan. Man samlas då i 

respektive modul (stort arbetslag) och tittar just på pedagogisk dokumentation som man har gjort. Två 

gånger i veckan träffas man i tvärgrupper och tittar på vart man står i arbetet, hur driver vi vårt 

gemensamma fokusområde vidare? Detta gör vi för att dels har vi samma fokusområde på förskolan och 

sen för att hålla ihop hela förskolan och få en röd tråd. Förskolan har också olika tid avsatt beroende på 

vad man har för uppdrag.   

Pedagog 3 för att börja arbeta på ett nytt sätt måste man få tid att reflektera tillsammans, hur tänker vi 

nu? Hur blev det nu? När vi dokumenterar blir mer att vi tar en massa bilder på det vi gör och inte på det 

som händer med barnen. Vi har också bråttom med att vi ska framåt, göra någonting nytt, vad händer 

mer och vad ska vi lära samt upptäcka mer? Vi behöver backa tillbaka, både med oss själva men också 

med barnen för att se att vi reflekterar ordentligt. Den tiden vi har är våra planeringskvällar en gång i 

månaden och den ska innehålla så mycket annat, mycket praktiska saker ska lösas. Vi har avsatt en tid 

för pedagogisk dokumentation på vår planeringsdag men det är allt. Det behöver vara återkommande 

och inte för långt emellan gångerna. Det blir som att man startar på nytt varje gång och man är inte kvar 

i diskussion och fortsätter. Vi har ingen tid avsatt för just reflektion.  

 

 

6.4 Teknik för pedagogisk dokumentation 

Pedagog 1 använder sig av digitalkamera, penna och papper, filmar med digitalkameror. Ipads, 

smartboards, datorn samt fotoramar med bilder från de närmsta dagarna som får stå och rulla. Hon 
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upplever att det är svårt att skriva i löpande text och få med allt. Därför använder de filmsnuttar eller 

skriver på ett litet protokoll där det är några punkter man ska titta på. I korridoren har man 

dokumentationens hela historia med syfte att alla ska få del av arbetet som pågår. Man har också en 

bestämd vägg att sätta dokumentationen på för att undvika förvirring om vart man kan hitta 

dokumentationer. Vidare uppmuntras citat ur läroplanen kring dokumentationen. Man har projektpärmar 

som används vid föräldrasamtal där man visar på vad ditt barn har möjlighet att bli hos oss. I datorn har 

man mappar till respektive barn. Dessa innehåller lite individuella bilder på barnet i samspel med andra. 

De sistnämnda för att föräldrars behov av att få syn på sitt eget barn anses viktigt.  

Pedagog 2 använder sig av digitalkamera, videokamera, diktafon, Ipad, penna och papper. Filmkameran 

används mindre och mindre eftersom det lätt går att filma korta sekvenser med digitalkameran. Det blir 

lätt att man filmar längre med videokameran och det blir svårt att ta hand om. Förskolan använder delar 

av BRUK som är ett verktyg för kvalitetsarbete. (som är resultatet av Skolverkets arbete med att 

tillsammans med förskolor, skolor och kommuner ta fram kvalitetsindikatorer som beskriver 

verksamheternas måluppfyllelse). Den ställer frågor om pedagogerna och man ska skatta sig själv, vilket 

är bra för att utvärdera sig själv.  

Pedagog 3 använder sig av digitalkameran, penna och papper. Hon tror att förskolan använder sig av för 

mycket bilder och för lite text. Pedagog 3 tror att man måste skriva mer om vad barn säger och funderar 

kring. Det kanske skulle vara bra att videofilma också, det skulle vara ett sätt för oss pedagoger att få 

syn på saker och ting. Om inte annat använda det på det viset till och börja med. Har man bara tagit 

bilder och skrivit ner lite text kan vi pedagoger tolka olika. Har man en filmsnutt att titta flera gånger på 

skulle man kunna upptäcka fler saker i händelsen. Pedagogen skulle få syn på fler saker som har med 

utveckling, lärande och processer att göra. Hon har en tanke om att man kan använda sig av en A3 bok 

när man jobbar med ett projekt. Man pratar med barnen om att man kommer använda den när man 

arbetar med projekt. I den kan vi skriva ner och sätta in bilder och att det även är okej för barnen att 

komma till en pedagog om de vill rita i boken eller säga till om det är något de vill ha skrivet i den. På 

det sättet blir barnen mer delaktiga och pärmen eller boken blir till för barnen. Pedagog 3 har fått tips 

om trespalt från kursdeltagare som skrivits ut och så småningom tänker presentera för kollegorna. Det 

kanske kan vara någonting att använda. Pedagog 3 tror att det är ett överskådligt sätt att se då man 

använder sig av rubrikerna, vad barnen gör, säger och sina egna reflektioner. Man kan välja egna 

rubriker men just dem tycker hon verkar bra. Lotusdiagram har vi tittat lite hastigt på. Där är det mer att 

man får syn på hur mycket det verkligen händer i en aktivitet utifrån läroplanen.  
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6.5 Ett förändringsarbete 

Pedagog 1 menar att det först och främst är viktigt att skapa en tanke för vad hon kan stå för. Vilken roll 

tar jag? Är jag passiv? Intresserad? Delaktig? Förväntar jag mig att min kollega ska driva det här 

framåt? Förstår jag att det handlar om en grupprocess med mitt lag och de barn med föräldrar jag möter? 

Det är viktigt att man förstår det. Det är också viktigt att man tar vara på varandras kompetenser utifrån 

intresse. Det är viktigt att man är överrens och har organisationen med sig.  Man kanske behöver våga 

spränga gränser och tänka nytt. Man måste ta vara på helheten, nyfikenheten och vara orädd, men 

absolut inte slå undan fötterna för dem som arbetat länge. Det kan vara bra att ha ett bollplank, någon 

som står lite utanför. Det som var svårt i början var att gå från dokumentation till pedagogisk 

dokumentation, att knäcka koden och förstå hur mycket ledtrådar barnen ger oss. Det är barnen som är 

de viktiga aktörerna och kommer ge oss inspiration, men strukturen måste finnas. Vem har grupp på 

tisdag? När möjliggör vi smågruppsarbete? Ska vi gå på promenad? Det får inte vara så att någon är inne 

och bäddar i fyrtiofem minuter. Då kunde någon ha gjort något spännande med barnen i alla fall 

tjugofem minuter. Strukturen är viktig. Om vi ska kunna leva upp till läroplanen behöver vi ha både den 

yttre och inre organisationen och oss själva med. Strukturen måste finnas, i början är det viktigt att man 

har bestämda tider för grupper och projektgrupper. Annars blir det lätt att man säger, vi hinner inte! Vi 

kan inte i dag! Att bestämma sig för att de här tre dagarna kör vi. När man sen kommit vidare finns det 

inte en bestämd dag eller tid, då är det arbetssättet eller förhållningssättet vi har eller är i. Det är 

målsättningen. Det största hindret är nog vi själva.    

Pedagog 2 det första viktiga för att man ska få en förutsättning för pedagogisk dokumentation är att man 

har en chef som organiserar sin förskola så att det fungerar. Att man får ett bra forum och arbetsklimat 

för det. Att man jobbar efter samma mål. Det är viktigt att se att allas kunskaper är viktiga och att man 

kompletterar varandra. Någon kanske har bra kunskap genom att bara titta, någon kanske har papper och 

penna, någon kanske är duktig på att ta foton och någon kanske är duktig på att koppla ihop det. Alla 

måste vara med på vägen då det inte är ett enskilt arbete. Vi måste komma ifrån att alla ska rita och alla 

ska ha en dokumentation, det är verksamheten som utvärderas och inte barnen. Vi ska ha kunskap om 

varje barns lärprocess men det kan man få genom foto, film samt penna och papper. Det behöver man 

inte få genom en snygg dokumentation. Det som också är viktigt för att komma igång med pedagogisk 

dokumentation är att man som pedagog är nyfiken och ser sig själv som medforskare med barnet. Att 

man tycker det är spännande och roligt. Man ska heller inte göra det för krångligt för då kommer man 

aldrig igång. Allt är värdefullt, bara man tittar på det. Dokumentationen behöver inte vara snygg, det kan 

den också vara men det är inte det som är viktigast. Det ska vara roligt att titta på och det ska ge 
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någonting. Det är processen och inte det färdiga resultatet man ser. Till en början kan det vara svårt och 

man fastnar. Dokumentationen blir skriven men man kommer inte längre. Bilderna man tar kanske mer 

blir ett bildgalleri och filmandet blir för långt. Man vet kanske inte hur man ska ta reda på allt material, 

eller vad det har för innebörd. Det kan också finnas ett rättvisetänk där alla dokumenteras. Samma saker 

i pärmarna oavsett om man tycker det var ett individuellt lärande eller inte. Dokumentationen ska inte 

vara något jobb på sidan om, utan det ska vara en del av verksamheten. 

Pedagog 3 menar att det känns svårt, det handlar nog också om tiden. Ska läroplanen uppfyllas måste vi 

få mer tid. Den pedagogtid vi har nu som ligger utanför schemat ska räcka till så mycket. Pedagog 3 

arbetar på en liten förskola med två avdelningar. Hon skulle önska att de fick sitta ner en timme i veckan 

med sitt arbetslag och använda sig av de bilder som tagits, de texter som skrivits och det som upplevts. 

Vi pratar med varandra om att vi måste hitta ett annat sätt att se på barnens lärande. Vi har börjat 

använda oss av en dokumentationsvägg som handlar om naturvetenskap. Där har vi haft barnens tankar 

med och det är de som styrt oss vidare. Att vi inte kommit längre tror jag handlar om att pedagogerna 

inte har tid att sitta ner tillsammans och prata. Det är många saker som krävs för att det ska bli något. 

Dels ett intresse från alla pedagoger, att det är så här vi ska arbeta. Det blir ofta så att det är några 

pedagoger som tycker att det här är lite extra spännande och roligt och driver det. Att man får extra 

påfyllning från någon utbildning eller liknande tror jag är jätteviktigt. Jag tror att man måste vara lite 

modig som pedagog, att öppna sig för varandra och tala om ifall man tycker det är svårt. Vi som har gått 

och tänkt lite på det här känner att ansvaret ligger lite mer på oss. Man kan också besöka andra förskolor 

för att se hur de arbetar. Sen behöver man inte kopiera det, men man kan ta det man känner att man kan 

ta till sig och göra det till sitt eget. Det är bra att få olika infallsvinklar. Jag tror också att man ska ha en 

chef som är engagerad i arbetet tillsammans med pedagogerna och ser på arbetet utifrån.  

 

 

7. Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur pedagoger arbetar kring pedagogisk dokumentation i förskolan. 

Jag ville intervjua pedagoger som kommit olika långt för att de skulle bidra med värdefull information. 

De som är i början av arbetet och de som arbetat ett par år samt de som hållit på lite längre än så. 

Tanken med detta var att jag ville att informanterna skulle komma ihåg hur det var under resans gång, 

vilka svårigheter man kan stöta på samt hur de kommit vidare och hur de jobbar i dag. Pedagogerna har 

många gemensamma tankar kring pedagogisk dokumentation. Jag kan också se att det finns många 
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likheter hos pedagogerna kopplat till litteraturen. Nedan kommer jag diskutera mina resultat utifrån den 

lästa litteraturen.  

 

7.1 Pedagogisk dokumentation  

Pedagogerna har många genensamma tankar men uttalar sig på olika sätt. De har vissa gemensamma 

nämnare för pedagogisk dokumentation som syn, synliggörande, läroplanen, utveckling, 

förhållningssätt, reflektion och lärprocess. Likt Bjervås (2011) menar de att barnen i en pedagogisk 

dokumentation ska få syn på sitt eget lärande och lärprocess samt att förskolan ska synliggöra det. Mina 

tankar kring det blev hur får barnen syn på sin eget lärande? Vi sätter till exempel upp målningar och 

ställer sakerna de skapat på en hylla. Det är då enligt pedagogerna samt Åberg & Lenz Taguchi (2005) 

först när man tillsammans tittat och pratat kring alstret och det föds en reflektion med hjälp av frågor 

som gör att man kan komma vidare. Det är alltså viktigt att inte plocka ner materialet för snabbt, utan 

låta det sitta kvar så vi tillsammans kan reflektera kring det.  

Alla tre pedagoger hänvisar pedagogisk dokumentation till Läroplanen. Pedagog 1 menar att pedagogisk 

dokumentation ofta förknippas med Reggio Emilia men att pedagogisk dokumentation i själva verket 

bygger på Läroplanens intentioner, samt att det är ett sätt att kvalitetssäkra förskolan. I läroplanen står 

att läsa, ”Att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följs upp 

och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att 

utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner” (Lpfö98/10, s. 14).  Pedagog 2 menar 

att pedagogisk dokumentation är ett sätt att få syn på verksamheten i relation till läroplanen samt föra 

verksamheten och barnens utveckling framåt. Vidare menar pedagog 2 att allt arbete som på något sätt 

gör att man utvecklar verksamheten och får syn på barnens och verksamheters lärprocesser är 

pedagogisk dokumentation. Pedagog 3 anser att dokumentationen visar på utveckling och lärande, att 

dokumentationen har stor betydelse utifrån målen i Läroplanen. När det gäller utveckling anser pedagog 

1 att syftet med pedagogisk dokumentation också är att se att barnet utvecklas och får kunskap. Pedagog 

2 tycker det är intressant att se att förskolan bidrar till utveckling och att arbetet vi gör är värdefullt och 

att det faktiskt bidrar till utveckling och lärande för livet. Jag ser idag att vi ger barnen en större 

möjlighet att kunna forska om egna intressen. Vi har en teknik på ett annat sätt än tidigare, man kanske 

har fler datorer, Ipads, smartboards.  Enligt Läroplanen ska man ju ge varje barn enskild möjlighet att 

fördjupa sig i en fråga och söka svar på det som dem är intresserade av Lpfö98/10, s. 6. Pedagog 3 

menar att anledningen till pedagogisk dokumentation är att visa på en utveckling och lärande. Enligt 
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Lenz Taguchi (2000) ger dokumentationen oss svar på hur barn tänker, vad de kan och hur de lär sig – 

barns lärande – en läroprocess. Här tänker jag att man har stor nytta av att veta vikten av sättet att ställa 

frågor till barnen. Åberg & Lenz Taguchi (2005) presenterar frågor i kapitlet om reflektion. Alla tre är 

eniga om att genom barns lärprocesser sker en utveckling. När pedagogerna diskuterar förhållningssättet 

menar Pedagog 1 att pedagogisk dokumentation som helhet är ett förhållningssätt. Pedagog 1 och 2 

anser att det ska finnas en nyfikenhet från pedagogen samt att man ska tycka att det är spännande. De 

anser också att verksamheten ska vara utmanande. Pedagog 1 anser att man måste ha ett förhållningssätt 

där man tror på att barn kan. Pedagog 3 menar på att det också är väldigt viktigt att barnen känner 

delaktighet och att de är med och påverkar dokumentationen. Barnen ska känna att deras ord är viktiga. 

Detta anser jag stämma bra överrens med det Lenz Taguchi (2000) skriver. Där det handlar om ett 

arbetssätt, om hur man just förhåller sig både till sig själv men också till barnen. Som Åberg & Lenz 

Taguchi (2005) och Palmer (2011) menar också alla tre pedagoger att reflektion är en förutsättning för 

att utveckla ett arbete. Att ha ett reflekterande möte med både kollegor och barn är viktiga. Man tittar på 

och samtalar kring det vi har sett. Därifrån funderar man på hur man ska komma vidare i processen. Att 

få syn på barnens lärprocess är en annan sak som är gemensamt för pedagogerna. Likt Bjervås (2011) 

resultat i tidigare studier i sin avhandling anser pedagogerna att man genom en pedagogisk 

dokumentation får syn på både enskilda och samlärande lärprocesser.  

 

 

7.2 Förhållningssätt 

Gemensamt för pedagogerna i studien är att man tillsammans med barnen ska vara nyfiken och tycka att 

det är spännande. Jag har tidigare hört begreppet ”den medforskande pedagogen” och antar att det är just 

det man är när man är nyfiken tillsammans med barnet. Pedagogerna anser att man behöver ha ett bra 

arbetsklimat mellan pedagogerna på förskolan där man tillsammans kan reflektera och förhålla sig till 

det som är aktuellt. Pedagog 1 anser också att det är viktigt att barnen kommer till tals genom att man 

delar in dem i mindre grupper. Enligt pedagog 2 är det viktigt hur man förhåller sig till barnen när man 

ställer frågor. Hon har en intressant tanke och menar att man genom att filma sig själv kan man få hjälp 

att få syn på sin egen roll, där man kan få syn på vad det är som gör att samtalet drivs framåt? Enligt 

Kennedy (2006) beror det också på vilken typ av pedagog man valt att vara eller vilket sätt man valt att 

se på barnet. Låter man barnet tänka själv? Här får jag tankar om hur svårt det faktiskt är att ställa frågor 

till barn, du ska kunna ge dem tid att svara, att vänta in dem. Du får bara ställa en fråga i taget. Ibland 
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kan det bli två i en. Frågorna får inte vara ledande. Doverborg & Pramling Samuelsson (2012) menar 

också att för att få ut någon information bör man tänka på hur man ställer frågorna till barnen och 

undvika ja och nej frågor. Vidare menar Pramling Samuelsson & Sheridan (2006) att det är viktigt att vi 

ställer utmanande frågor där barnen får formulera sig, först då har de chansen att tänka och förstå sin 

omvärld på ett utvecklande sätt. Likt Wehner-Godée (2010) anser pedagog 2 att delaktighet och fokus 

på barnens egna aktiviteter är något som är av stor vikt i pedagogisk dokumentation. Pedagog 3 delar 

tankarna med Wehner-Godée (2010) om att förhållningssättet handlar om barnens delaktighet och 

påverkan. Att det är viktigt att deras ord och tankar finns med i dokumentationen.  

 

 

7.3 Reflektion  

Pedagog 1 och 2 har inplanerad tid för reflektion. Pedagog 3 har ingen tid för reflektion. Enligt Åberg & 

Lenz Taguchi (2005) krävs reflektion i dialog med andra för att man ska kunna utveckla arbetet vidare. 

Likt Palmer (2011) är alla tre pedagogerna eniga om att man behöver stanna upp och reflektera kring det 

som händer i barngruppen och ställa sig frågor om vad de är intresserade av. Vilket material ska vi 

använda? Åberg & Lenz Taguchi (2005) anser just att frågorna är viktiga att ha med i reflektionen. Det 

finns en vilja och önskan hos pedagog 3 att ha reflektionstid, men tiden finns inte i dag. Enligt pedagog 

1 är reflektionstiden ett måste för att det ska kunna bli något. Hon menar att det ingår i hela den 

pedagogiska dokumentations cirkel att ha reflektion eller ”det goda samtalet” som hon också kallar det. 

Pedagog 2 har en förskolechef som hon anser är duktig på att prioritera reflektionstiden och sätta värde i 

den. Något som jag tyckte var av värde när jag intervjuade var en sak som en av pedagogerna uttryckte ” 

det behövs alltid mer tid men har man det förhållningssättet vi har skapar vi oss tid, man tar sig tid. Vi är 

väldigt fria i våra roller och har man ett bra arbetslag kan man hitta en bra struktur som möjliggör tid”. 

Dessa ord tycker jag att man ska ha med i tankarna när man känner att det tar emot.  
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7.4 Teknik för pedagogisk dokumentation 

Under teknik ser det lite olika ut hos pedagogerna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagog 1 och 2 anser båda att det är lämpligt att använda digitalkameran när man ska filma barnen. Det 

är annars lätt att man får för långa filmsekvenser och det gör att det tar för lång tid att ta hand om. 

Pedagog 3 önskar att de skulle börja filma lite för att lättare ska få syn på fler saker i händelsen. Jag 

tycker att det finns ett stort värde i att filma sig själv som pedagog också. Det är ett sätt att se sig själv 

som man inte är van vid och också leder till ett sätt att snabbt göra någonting åt det. Ingen vill vara en 

pedagog som till exempel låter irriterad eller vad det nu kan vara som man har fått syn på. Du kanske 

märker att barnen inte får tillräckligt med tid att svara på frågan som du just har ställt.  Pedagog 1 

använder sig av en dokumentations vägg för att tydliggöra vart man ska hitta dokumentation. De 

använder också citat ur läroplanen. Projektpärmarna använder de vid föräldrasamtalen för att visa på vad 

barnen erbjuds i verksamheten. Här fick jag möjligheten vid intervjun att titta på dessa projektpärmar, 

upplägget var väldigt enkelt att ta till sig. Det kändes inte som att man behövde lägga ner massor med 

tid för att de skulle bli gjorda, men ändå var det enligt mig tydliga och enkla där du såg hela processen. 

Man har också en mapp till respektive barn på datorn med lite bilder i samspel med andra för 

föräldrarnas skull då det anses som viktigt. Pedagog 2 använder också delar av BRUK där man ska 

skatta sig själv. Pedagog 3 har tankar om att använda en så kallad projektbok där barnen har den största 

delaktigheten. Trespalt är någonting pedagog 3 funderar på att presentera för sina kollegor.  

 

 

Pedagog 1 Pedagog 2 Pedagog 3 

Digitalkamera/filma 

Penna och papper 

Ipad 

Smartboard 

Mappar datorn 

Fotoramar 

Projektpärmar 

 

Digitalkamera/filma 

Penna och papper 

Ipad 

Diktafon 

(Lite filmkamera) 

Delar av BRUK 

 

Digitalkamera 

Penna och papper 
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Där rubrikerna är: 

 

 

 

 

Wehner Godée (2000) anser att en trespalt är en bra teknik då det lätt blir stressigt att hinna skriva ned 

det barnen säger. Med hjälp av trespalt sorterar man intrycken från början. Den är bra att använda som 

grund i reflektionen kring det man sett och hur man ska gå vidare.  

 

 

7.5 Ett förändringsarbete 

Likt Kennedy (1999) anser alla tre pedagogerna att man behöver ha en organisation med sig när man är 

mitt uppe i ett förändringsarbete. Kennedy (1999) menar en yttre organisation som är uppbyggd på det 

sätt att den ger möjligheter till möten där man diskuterar arbetet med barnen. Men också att 

pedagogerna organiserar verksamheten på det sätt att en pedagog kan komma ifrån verksamheten för 

diskussion med andra. Annars finns risken att man blir hemmablind. Pedagog 1 och 3 trycker extra på 

att man måste ha organisationen med sig om man ska kunna leva upp till Läroplanen. Pedagog 1 och 2 

har tid till diskussioner tillsammans med andra, medan pedagog 3 önskar att de hade det. Pedagogerna 

trycker också på att det är av stor betydelse för vilken roll man tar som pedagog. Här är de eniga med 

Kennedy (1999) som anser att man måste vare delaktig och att ansvaret ligger på varje enskild pedagog. 

Pedagog 1 menar att man ska se på vilken roll man tar, är jag passiv? Intresserad? Delaktig? Eller 

förväntar jag mig att min kollega ska driva det? Vad står jag? Medan pedagog 2 trycker på att det är 

viktigt att man intar rollen och ser att allas kunskap är värdefull och att alla måste vara med på vägen då 

det inte är ett enskilt arbete. Pedagog 3 menar att det dels krävs ett intresse av alla pedagoger men sen 

också att det är tydligt uppifrån att det faktiskt är så här vi ska jobba. Kennedy (1999) menar att det inte 

räcker med viljan för förändring och utveckling ska komma igång. Här anser hon att det behövs en 

organisation som tillåter pedagogerna att mötas i olika sammanhang för reflektion, erfarenhet och 

delaktighet. Ansvaret ligger dock på varje enskild pedagog att vara delaktig.  

Gör Säger Reflektioner 
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8. Metoddiskussion 

För att få svar på min frågeställning ansåg jag att en kvalitativ forskningsmetod med intervjuer skulle ge 

mig och informanterna ett fritt samtal. Informanten fick ett gott utrymme till att svara på de 

semistrukturerade frågorna jag hade. Jag hade kunnat ställa frågorna i annan ordning än de stod, men de 

blev besvarade i samma ordning för alla informanter. Jag hade tankar på att jag skulle intervjua en eller 

två till men då jag insåg att tiden skulle bli knapp och resultatet av mina informanter redan gett mig så 

mycket så insåg jag att det skulle räcka för att få svar på det jag sökte. Det var enkelt att använda 

inspelningsfunktionen på mobilen. Vid ett tillfälle blev vi störda och då kunde jag lätt trycka på 

pausknappen för att sen starta inspelningen igen. Jag anser att alla frågor blev fullständigt besvarade av 

alla pedagoger. 

 

 

9. Slutdiskussion 

Litteraturen och intervjuerna har gett mig en stor inspiration att vilja arbeta med pedagogisk 

dokumentation. Pedagogerna har förklarat vad en dokumentation innebär på ett sätt som jag känner att 

jag kan ta till mig. Därmed känner jag att jag har fått svar på min frågeställning. Pedagogerna är väldigt 

eniga om vad pedagogisk dokumentation innebär samt vad som krävs för att man ska kunna komma 

igång med det som förändringsarbete. Den skillnad jag kan utläsa är dock att en av pedagogerna utgår 

lite mer från läroplanen och kvaliteten i förskolan när hon pratar kring pedagogisk dokumentation. Min 

slutsats är att pedagogisk dokumentation är ett förhållningssätt som bygger på att man observerar, 

lyssnar, samtalar och forskar tillsammans med barnen och kollegorna. Du som pedagog ska vara 

nyfiken, intresserad, delaktig och tycka det barnen gör är spännande samt låta dem känna stor 

delaktighet. Därigenom ska du plocka fram barnens lärprocesser och synliggöra att verksamheten och 

barnen utvecklas enligt läroplansmålen. Det viktiga är också att tänka på att det är processen och inte det 

färdiga resultaten som ska synas. När man väljer vad som ska dokumenteras är läroplanen oftast 

utgångspunkten styrd efter barnens intressen. Syftet med pedagogisk dokumentation är att du ska 

uppfylla läroplanens intentioner och genom det kvalitetssäkra förskolan, men också att se att barnen 

utvecklas och får kunskap. Det som är viktigt att tänka på vid starten av förändringsarbetet är att man 

har organisationen på sin sida och därigenom en god struktur. Att man har en dialog med andra är 

viktigt för att arbetet ska utvecklas vidare, gärna någon som står lite utanför. Tiden för reflektion måste 
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finnas för att det ska kunna bli en pedagogisk dokumentation. Du behöver tillgång till diverse tekniker 

då du dokumenterar. Det måste finnas ett intresse, vilja och ansvar som ska ligga på varje enskild 

pedagog. Jag anser att mina frågor är besvarade. Jag har fått en tydlig bild av pedagogisk dokumentation 

och känner att jag har fått många värdefulla tankar samt idéer för hur man kan arbeta med pedagogisk 

dokumentation och känner mig väl inspirerad till att börja detta förändringsarbete. Jag tycker att 

motivationen för pedagogisk dokumentation i läroplanen är viktig. Genom att studera dokumentationen 

får man syn på vad barnen intresserar sig för i verksamheten. Därigenom ser man hur och vad man ska 

kunna tillföra för material för att öka just det här barnets nyfikenhet och utforskande. Dokumentationen 

visar vad som finns i verksamheten och vad som kan läggas till (Skolverket 2012b, s. 32-34). Jag anser 

att Skolverkets stödmaterial är ett bra förtydligande stöd för hur man arbetar med pedagogisk 

dokumentation. Det jag saknar efter att jag gjort intervjuerna är att det på ett tydligt sätt ska framgå i 

stödmaterialet att de från organisationen sida visar att det krävs tid för reflektion.  

Målen i läroplanen är många, men den pedagogiska dokumentationen hjälper pedagogerna att 

synliggöra verksamheten och barnenens utveckling enligt läroplansmålen. Jag har kommit fram till att 

jag inte tror att arbetet med pedagogisk dokumentation är något man kan kunna på en gång. Det är en 

process som kommer ta tid att komma in i, och det måste det få göra. 
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Bilaga 1. Stödfrågor i reflektionen kring barns utmaningar 

Tabell 1a. Reflektion till sig själva 

Hur tänkte du när du gjorde så där? 

Vad fick dig att välja uppgiften? 

Hur hade du planerat materialet? 

Vilka förväntningar hade du på arbetspasset? 

Hur presenterade du arbetspasset? 

Hur reagerade barnen? 

Hur fungerade arbetspasset? 

Hur förhöll sig barnen till varandra/dig? 

Vad behövde barnen för utmaningar/frågor/uppmuntran eller stöttningar? 

Hur använde barnen sig av varandra? 

Tabell 1b. Reflektioner kring utmaningar för barnen 

Hur förstod barnen uppgiften/utmaningen/leken eller händelsen? 

Hur överensstämmer vår förståelse av händelsen med den förståelse vi tror att barnen gjorde sig? Vad ville VI 

med uppgiften? 

På vilket sätt närmade sig barnen uppgiften? Vilka strategier använde de? 

Hur mycket och på vilket sätt använde de sig av varandra? 

Hur smittade barnen varandra med idéer? 

Vilka var olikheterna/likheterna kring barnens sätt att göra/uttrycka sig? 

Använde enskilda barn flera olika sätt? Tog de intryck av andra och ändrade sig? Prövade de olika egna sätt 

under arbetspasset/leken? 

Hur använde barnen varandra för att pröva nya/olika sätt, ta intryck av varandra? 

Vad var barnen intresserade av? Vilka skillnader i intresse fanns mellan barnen? 

Vad tyckte vi var intressant i det barnen gjorde, uttryckte, sa, tänkte? (Varför tyckte du det var intressant?) 

Vad tror vi barnen tyckte var svårt eller konstigt? Varför tror vi det? 

Vad gjorde du eller barnen för att stötta, hjälpa, utmana det som något barn uppfattade som svårt eller konstigt?  

 

 

Tabell 1c. Hur går man vidare? 

Vad var det som var mest intressant för barnen? 

Vad blev vi pedagoger mest nyfikna på? 

Vilka lärprocesser är barnen inne i? (Vad är det barnen försöker förstå?) 

Hur kan vi utmana barnen i det som de tyckte var mest intressant? Med vilka frågor? vilket material, vilka 

”uppgifter”? 

Hur kan vi använda dokumentationen tillsammans med barnen? 

På vilka sätt ska vi fortsätta dokumentera?  
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Intervjufrågor  

1. Vad anser du att en pedagogisk dokumentation är? 

2. Använder vi er av pedagogisk dokumentation? 

3. I vilket syfte dokumenterar ni? 

4. Vad är det intressanta i dokumentationen? 

5. Hur vet ni/kommer fram till vad som ska dokumenteras? 

6. Vad dokumenterar ni?  

7. Vilka tekniker/verktyg använder ni er av? 

8. Finns det tid för reflektion? 

9. Hur arbetar man vidare med pedagogisk dokumentation? 

10. Finns det några tekniska hinder som du sett efter vägen? 

11. Vad tyckte du var svårt i början (lärde dig pedagogisk dokumentation)? 

12. Vad är viktigt att tänka på för att kunna komma igång? 

13. Vilka förutsättningar krävs/behövs för pedagogisk dokumentation? 

14. Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

15. Finns annan utbildning? 

16. Vilken åldersgrupp arbetar du med? 

17. Vill du lägga till något? 

 

 


