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Abstract 

  
With the curriculum Lpfö98, and its revised version 2010, the demands for evaluation of the 

quality of the preschool have been emphasized. Accordingly, the activities need to be 

systematically documented, followed up and assessed, to be improved. Most importantly, this 

includes continuous follow up, documentation and analysis of the development and learning 

of the children. This is usually carried out by means of pedagogical documentation, but how 

this working tool should be used in practice is not totally clear for all pedagogues. The aim of 

this study was therefore to investigate how pedagogical documentation is performed, assessed 

and made accessible for the children, parents and staff-members, in practical preschool work. 

In the study, four pedagogues (two preschool teachers and two pedagogical mentors), working 

in two different preschools where the Reggio Emilia concept is practiced for pedagogical 

documentation, were interviewed using a semi-structured questionnaire. 

The informants described pedagogical documentation as a complex and time-consuming 

working tool, albeit necessary and helpful to fulfill the requirements of the curriculum. In one 

of the preschools, portfolios were used to collect and present the documentation, whereas the 

other preschool used a so called BUL-wall (Barn, Utveckling, Lärande, i.e., Children, 

Development, Learning). Both preschools carried out their systematic documentations 

preferentially as specific projects. The documentations were then used for dialogue and 

reflections with the colleagues and/or feed-back with the children; this is how the pedagogical 

documentation is formed, which allows the pedagogues to perceive the learning process of the 

children as well as their own. In this way, the pedagogical documentation forms the basis for 

evaluation and analysis of the preschool activities, and results in shared decisions for 

improvements to accomplish the children’s needs and challenges. From the findings in this 

study, it appears that different techniques for collecting and presenting the documentations 

may be feasible to attain the main objectives of the pedagogical documentation. 
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1. Inledning 
 

Förskolans läroplan innehåller övergripande mål och riktlinjer men hur dessa mål konkret ska 

uppnås är mindre väl beskrivet. De mål som förskolan ska sträva efter, så kallade strävansmål, 

gäller det enskilda barnets utveckling och lärande men det som ska utvärderas och följas upp 

är inte barnets resultat. Till skillnad från skolans läroplan innehåller förskolans läroplan mål 

som rör verksamheten och förskolans kvalitet, inte mål för vad det enskilda barnet ska kunna 

vid en viss tidpunkt (Skolverket 2010:3 ff).  

Under rubriken 2.6  Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolans läroplan (Lpfö 98, 

reviderad 2010) står följande: 

Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och 

utvecklas. För att utvärdera förskolans kvalitet och skapa goda villkor för lärande behöver barns 

utveckling och lärande följas, dokumenteras och analyseras.  

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 (Lpfö 98, reviderad 2010:14).  

Som blivande förskollärare kommer alltså ett av mina uppdrag vara att dokumentera och följa 

upp barnens utveckling och lärande i verksamheten. Detta kan göras på olika sätt med hjälp 

av olika hjälpmedel, och resultatet av dokumentationen kan synliggöras för barnen och 

föräldrar samt resterande personal i varierande former. Varje förskola ska noga undersöka och 

utvärdera allt som sker i verksamheten samt kontrollera att både metoderna och arbetet 

uppfyller de krav som står skrivna i läroplanen. Pedagogisk dokumentation är ett hjälpmedel 

dels för att synliggöra barnens läroprocesser men även förskolans verksamhet, och blir på så 

sätt ett viktigt underlag i den fortsatta diskussionen om verksamhetens kvalité och 

utvecklingsbehov (Skolverket 2012:9 ff, Skolverket 2010:3ff).  

Sedan läroplanens införande år 1998, då förskolan fick definierade mål att sträva mot, har 

förskolans förutsättningar förändrats, resurserna har minskat och antalet barn har ökat. När 

den reviderade läroplanen kom 2010 har även kraven på att dokumentera barnens lärande ökat 

vilket har resulterat i blandade åsikter hos förskollärarna. Den erfarna förskolläraren Eva 

Johansson (2013) ser dokumentationen som en omöjlig uppgift i relation till de resurser som 

finns att tillgå. Hon ifrågasätter också betydelsen av att dokumentera barnens lärande enligt de 
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krav som beskrivs i läroplanen och menar att med de växande barngrupperna är det svårt att 

ens få verksamheten att fungera.  

Pedagogerna Sara, Lena och Mattis däremot ser den pedagogiska dokumentationen som något 

värdefullt. De har stor erfarenhet av det här arbetssättet och menar att de med hjälp av varje 

dokumentation ständigt lär sig något nytt. Den pedagogiska dokumentationen gör det möjligt 

för dem att fånga upp barnens intressen och se var i utvecklingen de befinner sig just nu för 

att kunna utforska och lära tillsammans (Pedagogiska magasinet 2013). 

För att uppfylla kravet på pedagogisk dokumentationen krävs det stor kunskap och ett visst 

förhållningssätt som pedagog. Hur arbetet ska ske är inte självklart för alla pedagoger. Men 

kunskapen och användandet av det här arbetsverktyget ökar mer och mer (Skolverket 2008:82 

f). I mitt examensarbete har jag intervjuat några pedagoger om deras erfarenheter av 

pedagogisk dokumentation, och vilka olika arbetssätt de använder sig av för att synliggöra 

dokumentationen. Förhoppningsvis kan detta arbete ge inspiration och en tydligare bild av det 

här arbetsverktyget till verksamma pedagoger i förskolan.  
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2. Syfte 
 

Syftet med den här studien är att undersöka hur några verksamma pedagoger beskriver hur de 

använder och tolkar arbetsverktyget pedagogisk dokumentation och hur man kan presentera 

dokumentationen för barn, vårdnadshavare och personal.  

 

2.1 Preciserade frågeställningar 
 

 Hur tolkar de intervjuade pedagogerna begreppet pedagogisk dokumentation? 

 Vilket syfte har de med pedagogisk dokumentation? 

 Vilka metoder kan man använda sig av när man dokumenterar och hur kan man 

synliggöra resultatet? 

 

 

2.2 Uppsatsens disposition 

 

Totalt består uppsatsen av elva huvudrubriker. Det första kapitlet innehåller inledningen där 

ämnet och målet med uppsatsen presenteras. Därefter tydliggörs uppsatsens syfte och 

frågeställningar (se ovan). I nästa kapitel, i bakgrunden får läsaren mer kunskap om området 

samt en historisk överblick innan teorin, det konstruktionistiska perspektivet beskrivs som 

sedan återkommer i uppsatsens analys- och diskussionsdel och som ligger till grund för min 

studie. I det femte kapitlet presenteras tidigare forskning om ämnet, två stycken avhandlingar. 

Efter tidigare forskning redogör jag för mitt tillvägagångssätt i material- och metoddelen. 

Därefter kommer en kort presentation av de två förskolorna och de pedagoger jag har 

intervjuat. I nästa kapitel presenteras mitt resultat från mina intervjuer samt mina egna 

tolkningar som efterföljs av en diskussion där resultaten tolkas och diskuteras i relation till 

tidigare forskning. I det sista kapitlet framför jag mina slutsatser, och ger förslag till vidare 

forskning och jag avslutar sedan med en sammanfattning. Uppsatsens sista sida efter 

källförteckningen finner du bilaga 1, min intervjuguide.  
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3. Bakgrund 

 
Att observera barnen i förskolan är inte något nytt i Sverige. Redan på 1930-talet började man 

som pedagog att observera och dokumentera barns lek och lärande.  

Syftet med dåvarande arbetssätt skiljer sig dock från den form av pedagogisk dokumentation 

som man använder sig av idag. Förr bedömde man barnen utifrån vad som ansågs vara 

normalt för deras ålder (Skolverket 2012:13). Wehner-Godée (2000) menar att man då 

bedömde barnen utifrån ett utvecklingspsykologiskt perspektiv och inte hur de agerar eller lär 

sig i förskolans verksamhet. Syftet med observationerna förr var att observera barnens sociala, 

motoriska, språkliga och emotionella utveckling. År 1965 gjorde man detta genom en 

observationsbox som hade genomskinliga väggar, en så kallad one-way-screen, där 

pedagogen kunde observera barnen utan att visa sig synlig. Dokumentationen var endast 

tillgänglig för personalen och utan vidare reflektion. På en del förskolor används denna metod 

fortfarande men det här arbetssättet uppfyller inte förskolans nuvarande mål om att 

dokumentera, följa upp och analysera barnens utveckling och lärande (Skolverket 2012:13 f, 

Wehner-Godée 2000:9 ff., Lenz Taguchi 1999:28). 

Tidigare var det alltså det individuella barnets behov och normala utveckling som man 

fokuserade på och observerade i förskolorna i Sverige. Men sedan cirka 1980 har det istället 

varit verksamheten som ska ligga i fokus i utvärderingen för att på det sättet se vad som 

behöver förbättras för att kunna utveckla och utmana barnens behov (Lenz Taguchi 1999:28). 

Således ska vi inte längre fokusera på det enskilda barnet utan istället titta på deras 

läroprocesser och mötet mellan barnet och det som han/hon stöter på i miljön runtomkring sig. 

Vi måste se barn som ett subjekt istället för ett objekt, vi måste utgå ifrån barnen, vad de gör 

och hur de tänker. Och för att få syn på detta kan vi använda oss av arbetsverktyget 

pedagogisk dokumentation som har utvecklats i Reggio Emilia, Italien, av filosofen Loris 

Malaguzzi (1920-1994), grundaren till den pedagogiska inriktningen Reggio Emilia (Lenz 

Taguchi 1999:7 ff.).  
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3.1 Beskrivning av pedagogisk dokumentation 

 
Många kommunala förskolor i Sverige idag jobbar Reggio Emilia-inspirerat och har tagit efter 

deras arbete gällande den pedagogiska dokumentationen. 

Vad innebär då egentligen begreppet pedagogisk dokumentation?  

Dokumentationerna utgår ifrån vad barnen gör och säger och används för att följa barnens 

läroprocesser. Enligt Reggio Emilia inriktningen måste man välja ett fokus och ha en avsikt 

med sin observation eftersom det är läroprocessen som man vill synliggöra och inte själva 

resultatet. På det sättet blir den pedagogiska dokumentationen ett verktyg för pedagogerna att 

se och förstå hur barnet tänker och lär sig för då har vi också möjlighet att ge nya utmaningar 

som är anpassade för just det enskilda barnet (Wehner-Godée 2000:17 ff).  

Lenz Taguchi (2012) beskriver pedagogisk dokumentation som ett verktyg, men inte som ett 

substantiv utan som ett verb, alltså något som man gör. Genom pedagogisk dokumentation 

kan vi få reda på vad barn kan, hur de tänker och hur de lär sig. I och med det går även 

pedagogen in i ett lärande. Det här arbetssättet bygger på ett gemensamt reflektionsarbete, 

dels barnen emellan och pedagogerna emellan men även mellan förskolan och familjen. 

Pedagogisk dokumentation blir det först när man reflekterar och samtalar med varandra (Lenz 

Taguchi 1999:15 f). Att samtala med barnen och sina kollegor är avgörande för att kunna 

utveckla verksamheten, i första hand med barnen för att veta hur man ska gå vidare och i 

andra hand med sitt arbetslag för att tillsammans fördjupa sig och förstå på ett djupare plan. 

Sedan ska dokumentationen synliggöras och vara tillgänglig för framför allt barnen 

(Skolverket 2012:15 ff). 

 

3.2 Hur ska dokumentationen gå till? 

 
Det vanligaste sättet att sammanställa dokumentationen är att använda sig av så kallade 

portfoliopärmar. Det innebär att varje barn har en pärm som innehåller olika dokument och 

bilder från barnets tid på förskolan. Pärmarna står då tillgängliga för barnen någonstans på 

avdelningen som de själva kan gå och titta i när de vill, även föräldrarna kan bläddra i sitt 

barns pärm och följa dess utveckling och lärande på det sättet. Även fotoväggar är vanligt på 

förskolorna där det anslås fotografier och korta kommentarer eller ibland citat från läroplanen. 

På en bildskärm i barnens hall kan föräldrarna ta del av rullande bilder från barnens dag på 

förskolan (Skolverket 2008:70). 



6 
 

Användandet av portfoliopärmar började man använda i Sverige under 1990-talet. Skillnaden 

mellan det här arbetssättet och tidigare är att det är processen, och inte bara resultatet, som 

bedöms och sparas. Tanken med pärmen är att barnet ska kunna se sin egen utveckling och 

välja ut sina egna arbeten som man vill visa upp för andra. En portfolio kan se ut på olika sätt. 

Det vanligaste är att det är en pärm med plastfickor men det kan också vara en mapp, en 

kartong eller en digital portfölj där barnen har en varsin mapp på datorn med sina egna bilder. 

Man kan även arbeta med två portföljer, en arbetsportfölj och en utvecklingsportfölj. 

Arbetsportföljen ska vara tillgänglig för barnen på avdelningen och innehåller dokument av 

olika slag som barnet själv har valt ut tillsammans med pedagogen. Utvecklingsportföljen 

innehåller dokument som visar barnens utveckling och lärande, och den följer med barnet 

genom hela förskole- och skoltiden. Det som barnen har skapat flyttas emellanåt över från 

arbetsportföljen till utvecklingsportföljen. Utvecklingsportföljen får barnen endast titta i 

tillsammans med en vuxen, därför är den inte lika lättåtkomlig som den andra. Båda 

portföljerna används vid barnens utvecklingssamtal där också föräldrarna kan följa barnets 

utveckling på förskolan (Bern, Frööjd, Torén 2001:17 ff., 53-75).  

Att göra en pedagogisk dokumentation utifrån Reggio Emilia innebär att man utgår ifrån vad 

barnet kan. En metod är att observera. Skillnaden mellan att se och observera är att när man 

observerar väljer man ett syfte. Innan man observerar bör man tänka på följande 

frågeställningar: 

           - Vad är det jag önskar fånga in? 

           - Vad ska jag använda materialet till? 

           - Vem ska se det? 

           - Kan det tänkas att någon är emot att jag observerar? 

           (Wehner-Godée 2000:57).  

Vid pedagogisk dokumentation kan man använda sig av trespaltsdokumentation när man 

observerar. I den första spalten antecknar man vad barnet gör, i den andra skriver man vad 

barnet säger, och i den tredje skriver man ned vad man som pedagog säger eller egna 

reflektioner. Detta ger en tydlig bild av observationstillfället. Förutom anteckningar kan man 

använda sig av kamera, bandinspelning eller videokamera. Fördelen med att filma är att 

pedagogerna även får möjlighet att se deras eget agerande. Om man missar att dokumentera 

ett tillfälle kan man också rekonstruera (Wehner-Godée 2000:59–85).  
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4. Teorianknytning 

 
Jag har valt att utgå ifrån Lenz Taguchis utarbetade teori i den här uppsatsen, ett så kallat 

konstruktionistiskt perspektiv som har inspiration från den pedagogiska inriktningen Reggio 

Emilia. De två förskolorna jag valde att besöka arbetar Reggio Emiliainspirerat, därav mitt val 

av teori. 

 

Ett konstruktionistiskt perspektiv innebär att man har ett föränderligt synsätt på den 

pedagogiska verksamheten, till exempel vilken barnsyn man har eller förhållningssättet till sin 

omgivning, både personer och miljö (Lenz Taguchi 1999:12 ff.).  

Motsatsen till detta tänkande är Montessoripedagogiken eller Waldorfpedagogiken där deras 

synsätt utgår ifrån en bestämd bild av barnen och vad de borde kunna klara av. Med en 

konstruktionistisk uppfattning är till exempel barnsyn något som är socialt konstruerat, det är 

alltså beroende av vårt samspel med omvärlden. Med hjälp av pedagogisk dokumentation kan 

man synliggöra och därmed också förändra pedagogernas förhållningssätt samt den 

pedagogiska verksamheten. Pedagoger måste kunna vara öppna för förändringar och nya 

arbetsformer (Lenz Taguchi 1999:17ff).  

Med den pedagogiska dokumentationen som verktyg kan vi se vad vi behöver förändra, de 

strategier vi använder oss av, eller de teorier vi utgår ifrån eller den inställning vi har. Det kan 

vara små justeringar till att vi behöver hitta en annan utgångspunkt (Wehner-Godée 2000:17 

ff). Vi måste fokusera på just förändringarna, hur man kan förstå dokumentationen på olika 

sätt (Lenz Taguchi 2012:86). Vi måste bortse ifrån våra egna värderingar och förväntningar 

för att kunna se vad som faktiskt händer i verksamheten. Även om det finns mål som ska vi 

sträva mot enligt läroplanen, ska vi försöka bortse från dessa och inte bestämma i förväg 

vilken kunskap barnen ska få. Enligt det konstruktionistiska perspektivet handlar det mycket 

om språkets betydelse för inlärning, hur man kommunicerar med andra och på det sättet 

skapar kunskap (Skolverket 2012:21 ff). Därför blir det gemensamma reflektionsarbetet 

väldigt betydelsefullt och viktigt för den pedagogiska dokumentationen. Samtidigt som barnet 

samtalar till pedagogen om sina kunskaper och erfarenheter kommunicerar pedagogen tillbaka 

till barnet. Därefter kan pedagogen delge till sina kollegor och diskutera sina funderingar och 

erfarenheter kring barnen för att tillsammans komma fram till hur de ska fortsätta. Därmed 

blir det även en läroprocess för pedagogen. Då är det också viktigt att man som pedagog är 

öppen för förändringar och nya arbetsformer. 
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5. Tidigare forskning 
 

I sin doktorsavhandling ”emancipation och motstånd” har Lenz Taguchi genomfört en studie 

med verksamma pedagoger angående pedagogisk dokumentation och kommit fram till att det 

är ett bra verktyg för att kunna förändra i den pedagogiska verksamheten. Hon syftar på att 

dokumentationen blir pedagogisk när man reflekterar kring barnens dokumenterade lek och 

arbeten. Det bygger på ett reflektionsarbete, antingen själv och/eller gemensamt med sina 

medarbetare samt med barnen. Tillsammans tänker man igenom och kommer fram till hur 

man ska gå tillväga i det fortsatta arbetet med barngruppen. Arbetet har inga förutbestämda 

mål för vad barnen ska kunna utan med hjälp av dokumentationen som vi gör, gör det möjligt 

för oss att se vilka utmaningar vi kan ge och vilka utgångspunkter barnen har att utgå ifrån. I 

reflektionsarbetet ligger alltså fokus på läroprocessen och inte på målet/resultatet (Lenz 

Taguchi 2000:273 ff.). 

Lenz Taguchi (2000) förstod att det krävs att alla pedagoger i verksamheten är öppna för 

nytänkande och ser det som en tillgång och värdefullt istället för något negativt. Detta för att 

arbetet med pedagogisk dokumentation ska ses som ett förändringsarbete och att det ständigt 

ska fortlöpa. Pedagogerna måste därför kunna tänka kritiskt angående sitt enskilda arbete, 

kunna svara på frågor som ”Varför gör vi och säger som vi gör? Varför förstår vi saker och 

ting på ett visst sätt?” (Lenz Taguchi 2000:275).  

I Bjervås avhandling ”Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som 

bedömningspraktik i förskolan” (2011) påpekar hon att pedagogernas skyldighet att 

dokumentera har ökat. Bjervås har kommit fram till att pedagogisk dokumentation inte är en 

riskfri dokumentationsform. Hon menar att detta arbetssätt kan uppfattas som ett sätt att 

bedöma barn och därmed förväxlas med tidigare barnobservationer som utgick från barns 

normalitet. Hon har även iakttagit att det här arbetssättet innehåller ett maktperspektiv i 

förhållande till barnen och som pedagog bör man vara medveten om det. Och trots att man 

kallar det pedagogisk dokumentation betyder inte det att dokumentationerna och de 

efterföljande samtalen alltid är bra, de kan t.o.m. vara utan värde. Samtalen om barn har 

förändrats, idag pratar man om barns kvalifikationer istället för deras brister. Man talar om 

barn som beings istället för becomings. Enligt läroplanens intentioner är det verksamheten 

som ska granskas men enligt studier är det barnen som bedöms. Enligt forskare kan 
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pedagogisk dokumentation vara ett hjälpmedel att bedöma barns lärande (Bjervås 2011: 70 ff, 

201 ff).  

6. Material och metod 

 
I det här kapitlet av uppsatsen kommer jag att beskriva mina val av tillvägagångssätt för att 

kunna ge svar på mitt syfte och mina frågeställningar. Jag kommer att redogöra och motivera 

mitt urval samt beskriva mitt val av forskningsmetod. Jag kommer även att diskutera 

forskningsetik då jag har använt intervjuer som underlag i min undersökning.  

 

6.1 Urval 
Jag valde att kontakta två förskolor som arbetar Reggio Emiliainspirerat för att undersöka om 

man i praktiken jobbar olika trots att man använder samma pedagogik. Mitt urval grundade 

sig på att de inte skulle ligga i samma geografiska område eftersom jag inte ville riskera att de 

skulle ha exakt likadant arbetssätt och kanske till och med gemensam förskolechef. Med hjälp 

av personliga kontakter fick jag telefonnummer och mailadress till mina intervjupersoner och 

jag hörde av mig och presenterade mitt syfte. Jag fick ett väldigt bra gensvar och båda var 

intresserade av att medverka i min undersökning. På de bägge förskolorna fick jag träffa två 

kvinnor - en pedagogisk handledare samt en utbildad förskollärare. Den pedagogiska 

handledaren, eller pedagogistan som hon även kallas, fungerar som en expert på området som 

förskollärarna kan vända sig till medan förskolläraren är den som aktivt jobbar med 

pedagogisk dokumentation i verksamheten. Från början visste jag inte att förskolorna 

använder sig av olika dokumentationsmetoder men till min glada förvåning gjorde de det. 

Detta gjorde att båda mina intervjuplatser gav mig tillräcklig information och kunskap om 

mitt område och därför valde jag att inte intervjua fler personer.  

 

6.2 Kvalitativ studie 
Jag har använt mig av så kallad kvalitativ forskning som har sin grund i den filosofiska 

inriktningen hermeneutiken. Man vill tolka och förstå det specifika hur någon upplever något 

när de själva beskriver och förklarar, inte generalisera (Thurén 2013). Detta gjorde jag med 

hjälp av intervjuer, semistrukturerade sådana. Jag utgick från en intervjuguide (se bilaga 1) 

där samma frågor ställs till alla informanter och frågorna har öppna svarsmöjligheter. 

Intervjun blev på det viset mer som ett samtal. Denna metodik gör det möjligt att komma 
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längre och nå djupare (Stukát 2005:39 f).  Jag spelade in intervjuerna och jag valde sedan att 

endast skriva ner de delarna i intervjun som jag ville använda mig av. Stukát (2005) menar att 

transkribering tar väldigt lång tid och om man anser att man inte går miste om någon 

betydelsefull information kan man göra på det sättet. Intervjun ägde rum i en ostörd miljö på 

den intervjuades arbetsplats, detta för att den medverkande ska känna sig så bekväm som 

möjligt (Stukát 2005:39 ff.). Varje intervju pågick ungefär 1 – 1,5 timme. Efter varje avslutad 

intervju med förskollärarna fick jag följa med de in på deras avdelning och titta på deras 

dokumentationer som vi hade pratat om. Jag jämförde de olika förskolornas 

dokumentationssätt och analyserade dessa. Det kallas för semiotisk analys när granskningen 

innefattar både bild och text (Stukát 2005:60).  

Innan vi skildes åt fick jag tillåtelse att kontakta mina informanter på mail eller telefon om jag 

skulle komma på något i efterhand som jag undrade över eller hade missat att fråga om.  

 

6.3 Etiska principer 
För att skydda de medverkandes integritet utgår man från följande grundprinciper från HSFR 

= Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (Stukát 2005:130–132): 

Informationskravet – Innan genomförandet av intervjuerna hade deltagarna blivit väl 

informerade om min studies syfte och att deltagandet självklart är frivilligt. Från och med den 

första mailkontakten har jag gjort klart detta och tagit upp det igen innan intervjun skulle 

börja. Jag har visat stor tacksamhet för deras medverkan och hört efter om det finns några 

övriga frågor som jag kan svara på.  

Samtyckeskravet – Alla mina intervjupersoner är vuxna kvinnor som själva har fått avgöra om 

de har velat medverka eller inte. Jag har även pratat med förskolechefen som har varit till god 

hjälp och vidarebefordrat mitt ärende till pedagoger på sin förskola som skulle kunna vara 

betydelsefulla för mig. Därmed har jag även fått deras samtycke. De personer jag har 

intervjuat har jag heller inte haft någon personlig koppling till som har kunnat påverka deras 

beslut att medverka.  

Konfidentialitetskravet – Jag har informerat mina intervjupersoner om att de kommer vara 

anonyma i mitt arbete, en utomstående person ska inte kunna förstå vilken förskola eller vilka 

pedagoger jag har intervjuat. Jag kommer därför inte nämna förskolornas namn eller exakta 

placering. I resultatdelen av uppsatsen kommer jag att använda fiktiva namn på mina 

intervjupersoner. Jag förklarade för de medverkande att inspelningen av intervjun bara var till 
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för mig och ingen annan. Efter intervjun erbjöd jag mig att skicka den färdiga uppsatsen till de 

och det uppskattades väldigt mycket. Det ger också de medverkande en möjlighet att 

kontrollera att jag har uppfattat deras svar korrekt.  

Nyttjandekravet – Jag informerade även om att den information som jag har fått ta del av 

endast får användas för forsknings skull.  

 

 

7. Presentation av de två förskolorna 

 
Innan resultatdelen påbörjas vill jag presentera de två förskolorna jag har besökt samt mina 

intervjupersoner. Detta för att ge läsaren en tydligare bild av mina undersökningsplatser och 

en bakgrund av deras arbetssätt på förskolan. Det ger mer förförståelse och man får en 

uppfattning av vad det är för typ av förskolor. Alla namn är påhittade på grund av etiska skäl. 

Jag har valt att benämna de två förskolorna för A och B.  

 

7.1 Förskola A 

 
Förskola A är belägen i en förort söder om Stockholm, den är kommunal och består av fem 

stycken avdelningar. Förskolan använder sig av ett så kallat vandringssystem som innebär att 

alla pedagoger hamnar i ett nytt arbetslag varje år. Detta på grund av att alla är bra på olika 

saker och alla har något att bidra med. Som pedagog får man önska avdelning och då tänker 

man utifrån från barnen, till exempel om man vill flytta med sin barngrupp. Förskolan arbetar 

Reggio Emiliainspirerat. 

De personer jag intervjuade på förskola A var en pedagogisk utvecklare som jag har valt att 

kalla för Anna. Hon jobbar i barngrupp två dagar i veckan och resterande dagar finns hon 

tillgänglig för de andra pedagogerna som ett bollplank, någon att reflektera med och fråga om 

råd gällande det pedagogiska arbetet. Anna är bland annat delaktig i de stora förändringarna i 

miljön på förskolan.  

Den andra personen jag intervjuade där var förskolläraren Lisa som har jobbat på förskolan i 

tre år. För tillfället jobbar hon just nu med tvååringar. Förutom sin lärarutbildning har Lisa fått 

gå en fyradagars fortbildning i pedagogisk dokumentation första terminen hon började jobba 

på den här förskolan. Till Anna går hon gärna när det finns tid, det är ett bra stöd.  
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7.2 Förskola B 
 

Förskola B är en kommunal förskola placerad i Stockholms innerstad och består av fyra 

avdelningar. På förmiddagarna arbetar man med sin barngrupp men på eftermiddagarna 

arbetar de avdelningslöst, det är ett öppet arbetssätt som innebär att man som pedagog har 

ansvar för ett särskilt rum. Barnen får då välja sina egna aktiviteter. På det sättet får alla barn 

och vuxna lära känna varandra. Förskolan har hämtat inspiration från Reggio Emilia. 

Personalen har bland annat fått gå på föreläsningar på Reggio Emilia institutet.  

Förskolan har en pedagogisk handledare, (”Karin”), till hjälp men hon jobbar inte enbart på 

den här förskolan, utan även på de andra sex förskolorna som ingår i samma förskole område. 

Karin har inga arbetsuppgifter i barngruppen utan är bara till för personalen. Hennes kontor 

finns på den här förskolan så oftast finns hon tillgänglig där. Hennes roll kallas för 

pedagogisk handledare, men hon håller på att utbilda sig till specialist inom området, en så 

kallad pedagogista. Som pedagogisk handledare har hon jobbat i cirka ett och ett halvt år.  

Maria som jag fick träffa på den här förskolan har jobbat som förskollärare i sex år. När hon 

känner sig osäker kontaktar hon gärna Karin som hon kan få tips och råd av när det gäller till 

exempel miljön eller sin dokumentation. Tillsammans kan de då sitta och tänka och reflektera. 

Maria menar att Karin kan ställa många bra frågor som är till stor hjälp.  
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8. Resultat 

 
I den här delen av uppsatsen kommer intervjumaterialet att redovisas samt mina egna 

iakttagelser av de två besökta förskolorna. Jag har utgått ifrån min intervjuguide (se bilaga 1) 

och därefter sammanställt deras beskrivningar och jämfört med mina preciserade 

frågeställningar. Under varje rubrik kommer jag att redogöra för pedagogerna på både 

förskola A och B, i den ordningen. Jag kommer också att sammanfatta deras svar och delge 

mina egna tolkningar med utgångspunkt i den teori som tidigare har tagits upp.  

 

8.1 Synen på pedagogisk dokumentation 
Anna och Lisa på förskola A beskrev en dokumentation som pedagogisk när pedagogerna ger 

tillbaka sina observationer till barnen i form av bild eller film. De berättar att pedagogen då 

får möjlighet att se barnens tankar, hur de reagerar och se vad de är nyfikna på för att veta hur 

man ska gå vidare.  

Anna berättade: 

Vi måste ha barnet till hjälp annars blir det ju mina tolkningar, arbetslaget måste också hjälpas 

åt, det ska inte bli min version. Det här tänker vi tillsammans, för att det ska bli ett bredare 

perspektiv 

Hon fortsatte att berätta att hela tiden behöver pedagogerna prata med varandra hur man 

uppfattar barnen och vad man behöver göra för att utveckla. Förskolläraren Lisa definierade 

pedagogisk dokumentation som återkoppling till barnen eller att man i alla fall reflekterar 

kring det, med sitt arbetslag till exempel. ”Att man lyfter det vidare och det inte bara blir en 

platt presentation.”  

Lisa förklarade också återkopplingen: 

Se hur barnet ser på görandet i den situationen, det är där det händer något hos barnet. Annars 

kan det hända jätte mycket hos mig men det stannar ju hos mig då, det är ingenting som barnen 

får ut någonting av 

Lisa berättade att hon egentligen vill återkoppla direkt till barnen efter situationen men att det 

inte alltid hinns med. 

Maria, förskollärare på förskola B berättar också att de brukar återkoppla med hjälp av 

kameran eller datorn till barnen, minst en gång i veckan för att barnen ska komma in i en 
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diskussion. Karin säger att man ska dokumentera när man återkopplar till barnen också – 

”dokumentera dokumentationen” Hon beskrev den pedagogiska dokumentationen som en 

start, inte ett slut, ingen slutprodukt utan ett avstamp inför nästa moment. Hon sa att barnen 

blir påminda och återupplever situationen och när pedagogen ställer produktiva frågor kan det 

leda till ett tänkande eller kommande görande. Maria berättade att pedagogerna försöker hitta 

reflektionstid för att kunna sitta tillsammans och reflektera men Maria talade om att hon ofta 

sitter själv. ”Det är svårt när vi har så olika utbildningar och i och med det fokuserar vi på 

olika saker.”  

8.1.1 Egna tolkningar 

Enligt min tolkning är alla mina intervjupersoner överens om vad pedagogisk dokumentation 

innebär. Alla pedagoger syftar på att utan reflektion, samtal pedagogerna emellan samt 

återkopplingen till barnen, blir det ingenting annat än en ”platt” presentation/dokumentation. 

Mina intervjupersoner på förskola A beskrev tiden som ett hinder. Återkopplingen till barnen 

hinns inte alltid med. På förskola B har de löst återkopplingen genom att ha det en gång i 

veckan med barnen. Där tycks problemet istället vara att finna reflektionstid med sina 

kollegor. Maria berättade att hon tycker att det är problematiskt när alla pedagoger i sitt 

arbetslag fokuserar på olika saker, att alla inte är med på samma spår. Utifrån mitt teoretiska 

perspektiv är det i reflektionen alla pedagoger har möjlighet att delge av sina upptäckter och 

tolkningar av barngruppen för att sedan tillsammans komma fram till hur man kan skapa nya 

strukturer. Alla människor har olika syn på verkligheten och i samtal med varandra kan denna 

syn förändras på saker och ting för att kunna utveckla verksamheten som ska gynna barnen på 

bästa sätt. Med hjälp av pedagogisk dokumentation som arbetssätt identifierar pedagogerna 

vad som behöver förbättras i verksamheten och då krävs det att pedagogerna är öppna för små 

förändringar till helt nya utgångspunkter.  

 

8.2 Vad dokumenteras? 

De intervjuade på förskola A berättade att varje termin inleds med tre stycken 

observationsveckor då pedagogerna iakttar barnen för att se vad det finns för intressen hos 

barnen. Under den tiden utformar de också miljön, detta för att få verksamheten att fungera. 

Anna berättade: ”Vi ser var barngruppen står, för att se var vi behöver komma in och stötta 

beroende på vad vi ser” hon sa att därefter kan pedagogerna tillsammans komma fram till hur 

de ska jobba vidare beroende på hur de har tolkat barnen. De kommer fram till gemensamma 

strävansmål för hela barngruppen som sedan presenteras för föräldrarna. Anna berättade att 
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förskolan jobbar i projekt, ett gemensamt tema som just nu är sagor som börjar med att alla 

barnen får ta med sig en bok som ett sommarminne och utifrån böckerna kan de se vad barnen 

visar större intresse för. Förskollärare Lisa berättade att deras tema är fordon: 

Ett barn har tagit med sig en bok om traktorer som har blivit en favoritbok. Snart upptäckte vi att 

de är intresserade av sopbilen som vi ser genom fönstret, de ser postbilar, lastbilar från gården 

Hon beskrev projektet som en fördjupning då de delar in barngruppen i smågrupper för att 

hinna observera och dokumentera. Men det finns även annat som händer som är viktigt anser 

Lisa:  

Sen finns det andra saker som är viktiga, som när vi skulle in på vilan när ett barn börjar härma 

ett annat som inte tar så mycket kontakt annars, då måste man stanna upp, snabbt få tag i 

kameran och fånga det ögonblicket 

Medan Anna menade: 

Det andra vardagliga har man i dagliga samtal med föräldrar hur det fungerar vid hämtning och 

lämning, det mer traditionella. Det är ingenting vi observerar och dokumenterar. Fördjupningen 

är till för att vi ska kunna begränsa oss 

De intervjuade på förskola B berättade också att de arbetar i projekt som de dokumenterar 

som ska fortgå så länge barnen har ett intresse. Maria sa att den mesta dokumentationen sker 

under projektet: ”Man har inte riktigt tid att dokumentera under hela dagarna. det blir bara 

under projektet” Hon berättade att hon just nu jobbar med en småbarnsgrupp och deras 

projekt kallas för ”Ut och åka” och att i projektsituationer arbetar en pedagog med tre barn.  

Karin menar att det är inte bara projektet som ska dokumenteras: ”Rutiner kan också finnas 

med i pärmen men då ska man visa på lärandet i den situationen” 

 

8.2.1 Egna tolkningar 

De pedagogerna jag har intervjuat på de två förskolorna beskriver att dokumentationen sker 

mestadels under projektet. Förmodligen ser pedagogerna det som bra tillfällen när man har 

möjlighet att dela in barngruppen i mindre grupper som båda förskollärarna Maria och Lisa 

beskriver det. Då hinner de observera samtidigt som de är med barnen. Med de små barnen 

händer det väldigt mycket i deras utveckling, därför kan det vara önskvärt för inte minst 

föräldrarna att fånga upp dessa ögonblick. På grund av Lisas uttalande fick jag intrycket av att 

hon tycker att andra saker, som sker utöver projektet också är viktiga att fånga upp. Hennes 
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pedagogiska handledare verkar dock ha en annan åsikt. Hon menar att pedagogerna måste 

begränsa sig och ha ett syfte med det man observerar. Karin, pedagogisk handledare på 

förskola B anser att rutiner också är betydelsefullt men att man då ska fokusera på lärandet. 

Enligt mitt teoretiska perspektiv, en så kallad konstruktionistisk uppfattning som har 

inspiration från Reggio Emilia, är barnsyn något som är socialt konstruerat och pedagogerna 

ser barnen som kompetenta. Andra pedagogiker som Montessori och Waldorf har en bestämd 

syn på vad ett barn kan och skall vara. När man använder sig av pedagogisk dokumentation 

måste pedagogerna bortse från sina egna värderingar för att få en tydligare överblick på vad 

som faktiskt sker i verksamheten. Barn är oberäkneliga och det kan inträffa många 

oförutsedda situationer som man inte är beredd på, däribland en lärandesituation som är 

betydelsefull att dokumentera.  

 

8.3 Dokumentationsmetoder 
Enligt de två pedagogiska handledarna på förskolorna är dokumentationsmetoden valfri, båda 

förskolorna har tillgång till en iPad och en digitalkamera att fånga lärandet med, antingen på 

bild eller på film.  

Viktigt för pedagogen att hitta sitt eget arbetssätt som man känner sig bekväm med. Det viktiga 

är att man skriver ned, det är tankarna vi vill åt (Anna & Karin).  

När man går in i fördjupningen och har ett syfte/en tanke bakom, då rekommenderar samtliga 

pedagoger att använda sig av trespaltsdokumentation som ett komplement till sina 

observationer.  

De intervjuade på förskola A berättade att de har valt att ta bort portfoliopärmarna och 

använder sig nu istället av en så kallad BUL-vägg. BUL står för Barn Utveckling Lärande. På 

BUL-väggen har varje enskilt barn varsin plastficka, en egen mapp med sina alster som jag 

kunde se när jag var där och observerade.  

 

Anna berättade varför de har valt att använda sig av BUL-väggen: 

BUL är till för fördjupningen i projektet, också för att kunna begränsa oss, att vi inte kan se allt. 

Det här hjälper oss att hitta fokus på ett annat sätt, just till det enskilda. Blir så mycket man ska 

se och få fatt i, lätt att det inte blir någon fördjupning i det hela 

Lisa pratade också om fördelen med det här arbetssättet: 
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Bättre med BUL-väggen än portfolio. Här blir det synligt hela tiden. Vi kan börja prata om 

väggen när som helst, det som är syftet  

Anna berättade att BUL-väggen är en utveckling av portfoliopärmarna men att det blir mer 

synligt när man har det på väggen. Anna och Lisa berättade också om tidslinjen ovanför BUL-

väggen (som jag också såg när jag var där och tittade). Deras tanke är att föräldrarna ska 

kunna följa den röda tråden i projektet, när de började med observationer och hur de tänkte 

sen, och så vidare. Föräldrarna och andra pedagoger får ta del av barnens och pedagogernas 

tankar. På BUL-väggen lyfts det positiva fram i form av barnens teckningar, bilder, citat från 

barnen, m.m. Pedagogernas värderingar ska inte finnas med. Andra situationer som händer 

men som inte hör till projektet sätts upp på en annan vägg på avdelningen berättade Lisa. 

BUL-väggen definierar hon som en fördjupning som rör projektet. 

Pedagogerna på förskola B jobbar däremot med portfoliopärmar för att följa barnens 

utveckling. Karin och Maria säger att pärmarna visar det enskilda barnet.  

Maria berättar om sin dokumentationsmetod:  

Jag har alltid ett block nära till hands, ett block i fickan och fotar mycket, både det enskilda 

barnet och gruppen 

Karin anser att det är en bra metod: ”Grundtanke – blocket i ena fickan och kameran i andra”  

Dokumentationen sätts sedan in i barnens pärmar under olika rubriker: jag, jag kan, vi gör, 

familj och kompisar, jag tycker. Det kan då vara bilder, intervjuer med barnen, citat från 

läroplanen, deras teckningar, m.m.  

Maria tycker om pärmen. Men: 

Det blir ett lärande över tid, jag tycker om pärmen. Men eftersom man inte riktigt har tid att 

dokumentera hela dagarna skulle man ju kunna ha en projektpärm 

Karin pratade också om att ha en projektpärm: 

Portfolio som gäller ett visst projekt, i projektportfolion kan det finnas mer pedagogisk 

dokumentation för hela barngruppen 

Jag såg också en del dokumentation i hallen på avdelningen. Maria berättade att de först sätter 

upp dokumentationen på väggarna innan de sammanställer barnens individuella 

dokumentationer som sätts in i pärmen.  
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Jag skulle egentligen vilja ha dokumentationen inne i de olika rummen istället för hallarna. 

Eftersom att de inte får vara där. De får ju inte leka i hallarna. De är ju där när de klär på/av sig, 

men det är ju ofta ganska stressiga situationer. Men det är inget jag kan påverka (Maria). 

8.3.1 Egna tolkningar 

De intervjuade pedagogerna använder sig av samma dokumentationsmetoder. Precis som 

Anna och Karin berättade behöver man som pedagog hitta ett arbetssätt som man känner sig 

bekväm med, Maria och Lisa använder sig båda två av block och kamera/iPad enligt deras 

beskrivningar för att inte missa något som kan hända. Vad pedagogerna sedan gör med 

dokumentationerna skiljer sig åt på dessa två förskolor jag har besökt. Förskola B använder 

sig av portfoliopärmar medan förskola A har tagit bort sina pärmar och istället valt att 

använda sig av en så kallad BUL-vägg. På de båda förskolorna beskriver pedagogerna att 

dokumentationen ofta sker under projektet, därför valde förskola A att ha en BUL-vägg för att 

synliggöra projektet. Förskola B diskuterar att ha en särskild projektpärm. BUL-väggen 

beskrivs som mer synlig medan pärmarna står på en hylla och inte används särskilt mycket 

enligt de intervjuade på förskola A. På förskola B såg jag pärmarna huller om buller på en 

hylla, i barnhöjd men Maria nämnde att de inte används särskilt mycket. Deras 

dokumentationer uppe på väggarna satt i hallarna där barnen inte får vara förutom vid på- och 

avklädning som ofta är en stressig situation. Därmed uppstår det alltså troligen sällan några 

diskussioner om bilderna med barnen. Anledningen till att dokumentationen sitter uppe i 

hallen är förmodligen för att föräldrarna ska se den när de hämtar/lämnar sina barn. BUL-

väggen däremot fanns på olika ställen på förskolans avdelningar, men i rum där barnen får 

vara och de har möjlighet att stanna upp och prata om det som sitter uppe. Utifrån mitt 

teoretiska perspektiv är språket en viktig källa till kunskap när man kommunicerar med andra 

i sin omgivning, i det här fallet barnen emellan och/eller mellan pedagog och barn. Det blir en 

pedagogisk dokumentation när dokumentationen lyfts vidare och det finns en chans till 

förändring när barnens tankar kommer i fokus och pedagogerna får vara delaktiga i deras 

tankeprocess. Som de sedan kan lyfta vidare ännu ett steg i reflektion med sitt arbetslag för att 

diskutera förändringarna i förskolans verksamhet utifrån barnens upptäckter.  

 

8.4 Syftet med pedagogisk dokumentation 
Anna och Lisa på förskola A förklarade att den pedagogiska dokumentationen främst är till 

för barnen, ett hjälpmedel för att få fatt i barnens läroprocesser. De anser den också viktig för 

föräldrarna, att de ska få ta del av sitt barns utveckling. 
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I första hand för barnen för att va med och få syn på sitt eget lärande, därför den pedagogiska 

dokumentationen är så viktig. En hjälp för oss att få koll på barnens tankar som man själv inte 

har tänkt på (Anna).  

Men också ett hjälpmedel för sig själv som pedagog fortsätter Anna: 

Hur man ska lägga upp verksamheten, jätteviktigt. Utvärdera sig själv, få syn på sig själv för att 

kunna göra saker annorlunda. Reflektera över sitt eget handlande. Så man utvecklas 

Maria på förskola B beskrev också den pedagogiska dokumentationen som värdefull för 

barnen och för henne som pedagog. Hon menar att man får syn på båda parter som är väldigt 

utvecklande: 

Barnen ser sitt eget lärande. I pärmarna ser de också. De ser vad de har lärt sig och kan prata om 

det. Väldigt värdefullt för de. Men även för mig – jag måste ju kunna förklara, kvalitetssäkra 

mitt jobb 

Karin framhäver fördelarna med pedagogisk dokumentation: 

Syftet att se läroprocessen och dess möjligheter, vårt agerande och miljöns betydelse för 

barngruppen. Gemensamt får syn på hur det ut, varför det ser ut som det gör, hur vi kan utveckla 

för att det ska se ut på bästa sätt. Dokumentationen kan göra det möjligt för oss pedagoger att se 

hur olika vi ser på saker och ting  

I pärmen sitter det dokumentationer medan en dokumentation blir en pedagogisk dokumentation 

i arbetet omkring det. Det handlar om det barnet medan det andra handlar om att utveckla 

verksamheten 

Samtliga pedagoger talade om att de inte använder den pedagogiska dokumentationen i syfte 

att titta på individuella svårigheter. Och alla fyra berättade att de tycker att pedagogisk 

dokumentation är ett bra hjälpmedel. 

 

8.4.1 Egna tolkningar 

Pedagogerna som har intervjuats framhåller syftet med pedagogisk dokumentation som ett 

redskap för att synliggöra barnens tankar och lärande samt pedagogernas agerande för att veta 

vad som behöver göras för att verksamheten ska utvecklas på bästa sätt. Som Anna beskrev 

det: ”få syn på sig själv för att kunna göra saker annorlunda”, Anna beskriver sig själv som en 

pedagog vars åsikter eller arbete inte är definitivt. Annas förhållningssätt, barnsyn, hur miljön 

ska se ut, sin attityd och inställning till barnen eller kollegor är inte bestående. Enligt mitt 

teoretiska perspektiv har man ett föränderligt synsätt på den pedagogiska verksamheten efter 
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att ha studerat var barngruppen står just nu med hjälp av allas iakttagelser. Gemensamt kan de 

då komma överens om hur arbetet ska fortskrida på bästa sätt för att det ska gynna barnen. 

Och genom gemensam reflektion med barnen får man som pedagog höra barnens tankar och 

funderingar för att arbetet på förskolan ska grunda sig i deras intressen.  

 

9. Diskussion 
 

I följande avsnitt kommer jag att diskutera mina resultat i relation till tidigare forskning samt 

teoribildningen i ämnesområdet. 

Som Bjervås (2011) skrev i sin avhandling har synen på barn förändrats, förr pratade man om 

barnens brister och idag talar man om deras kompetenser. Reggio Emilia filosofin har 

inspirerat till detta och menar att barnet har ”hundra språk” och använder uttrycket ”det 

kompetenta barnet”. Istället för att se barnet som ett objekt måste vi se det som ett subjekt för 

att kunna utgå ifrån barnens intressen och tankar. Till hjälp kan pedagogerna i förskolan 

använda sig av arbetsverktyget pedagogisk dokumentation för att få syn på barnens 

läroprocesser, för att kunna utveckla förskolans miljö och dess kvalité med utgångspunkt från 

deras intressen och förmågor.  

Utgångspunkten för detta arbetssätt grundar sig på en konstruktionistisk kunskapssyn då man 

har ett föränderligt synsätt på den pedagogiska verksamheten (Lenz Taguchi 1999:9 f). I 

samtal och reflektion skapar pedagogerna tillsammans en bild av barnen som är konstruerad 

av deras egna uppfattningar. För att se vad som sker i verksamheten och kunna identifiera vad 

som behöver bli bättre måste pedagogerna bortse från sina egna värderingar. Pedagogerna 

inom Reggio Emilia filosofin har inte en definitiv uppfattning om vad barn är kapabla till 

(Lenz Taguchi 1999:13). När man ser barnet som kompetent kan man utmana barnen istället 

för att hela tiden hjälpa dem med deras brister och hitta avvikelser, liknande förr i tiden då 

man bedömde barnen utifrån ett utvecklingspsykologiskt perspektiv. När man gör en 

pedagogisk dokumentation på en förskola som är Reggio Emiliainspirerad utgår man ifrån 

vad barnet kan (Wehner-Godée 2000:17 ff.). Som Bjervås (2011) påpekade kan den 

pedagogiska dokumentationen misstolkas och bedöma barns kunskaper vilket inte är syftet. 

Enligt Skolverkets rapport ”Tio år efter förskolereformen” verkar medvetenheten ha blivit 

större hos pedagogerna om att det är verksamheten som ska bedömas och utvärderas och inte 
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de enskilda barnens prestationer (Skolverket 2008:64). De pedagogiska handledarna på mina 

två besökta förskolor hade skilda uppfattningar om vad som ska dokumenteras på förskolan. 

På förskola A ansåg Anna att rutiner inte behöver dokumenteras medan Karin på förskola B 

ansåg att rutiner kan finnas med i portfoliopärmen om man visar på lärandet i den situationen. 

Genom att dokumentera läroprocessen, till exempel en påklädningssituation, kan pedagogen 

och barnet själv se sin utveckling. Även föräldrarna kan ta del av sitt barns utveckling och 

barnet kan stolt visa upp de fotograferade bilderna. Med hjälp av dokumentationen kan andra 

barn bli uppmärksammade och också vilja pröva. Jag tror att dokumentationen blir en hjälp på 

vägen för att barnen ska vilja och inspireras av att lära sig om dokumentationen görs synlig 

och tillgänglig för alla barn. Samtidigt som pedagogen får en överblick på hur man kan stötta 

barnen i deras lärande utifrån vad verksamheten erbjuder.  

En portfoliopärm med plastfickor med olika rubriker uppdelad i flikar är det vanligaste 

dokumentationssättet i förskolan (Skolverket 2008:70). Förskola B använder sig av 

portfoliopärmar och ser det som en bra metod för att tydligt se lärandet över tid men 

förespråkar en projektpärm. Bern, Frööjd & Torén (2001) skriver om varianten att ha både en 

arbetsportfölj och en utvecklingsportfölj. Detta skulle möjligen kunna vara ett alternativ. 

Tanken med portfoliopärmarna är att de ska finnas tillgängliga för barnen för att de ska kunna 

titta i dem när de vill (Bern, Frööjd, Torén 2001:65 ff.). Pedagogerna på förskola A ansåg inte 

att deras portfoliopärmar utnyttjades och har istället valt att använda sig av en så kallad BUL-

vägg för att synliggöra dokumentationen och definierar den som en slags fördjupning av deras 

projekt. Min första tanke när jag såg BUL-väggen var att den var otroligt synlig och 

tillgänglig för barnen. På Annas avdelning hade de BUL-väggen i barnens hall och som Maria 

beskrev det kan hallen vara en plats där man klär på/av sig och som ofta är en stressig 

situation. Men på förskola A används det rummet även till annat, det fanns nämligen två 

stationer i det rummet med olika saker att sysselsätta sig med. Och på Lisas avdelning hade de 

sin BUL-vägg inne på avdelningen. Ovanför BUL-väggen sitter en tidslinje där tanken är att 

föräldrarna ska kunna ta del av arbetets gång och deras barns tankar över tid. På förskola B 

presenterades en del dokumentation i barnens hallar i låg höjd, men där får barnen inte vara 

förutom vid på-/avklädning. Där sitter den antagligen för att den ska vara lättillgänglig för 

föräldrarna.  

Det övriga lärandet som sker vid sidan av projektet bedömde de intervjuade förskollärarna 

som viktigt, och som de var eniga om att de också ville dokumentera och synliggöra på något 

sätt. Det händer väldigt mycket i barnens utveckling under deras tid på förskolan så jag kan 
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personligen tycka att det är viktigt att dokumentera och visa så mycket som möjligt av deras 

utveckling och lärande.  

I läroplanen för förskolan står det att förskolan ska jobba temainriktat för att lärandet därmed 

blir ”mångsidigt och sammanhängande” (Lpfö 98, reviderad 2010:6 f). Det står också att barn 

erövrar kunskap genom att iaktta, samtala och reflektera. Därför är synliggörandet av 

dokumentationen synnerligen viktigt för att barnen ska ha möjlighet att prata med sina 

kamrater och/eller en pedagog när de vill och få återkoppling. Men problemet med 

återkopplingen är enligt mina informanter att hitta tiden till det. Förskola B har bestämt sig för 

att ha återkoppling en gång i veckan med barnen men jag tänker att den ska kunna ske när 

som helst, när barnen är intresserade och vill prata om det igen. Därför anser jag att 

dokumentationen blir lättillgänglig och användbar när den sitter synligt på väggen. 

Portfoliopärmarna visar det enskilda barnet men de är inte lika synliga som en dokumentation 

som sitter på en stor vägg där man passerar flera gånger om dagen. Karin, pedagogista på 

förskola B, förespråkade att även dokumentera när man återkopplar till barnen. Detta ser jag 

som en bra idé för att tydligare se hur man väljer att gå vidare inför nästa moment, och 

förskolläraren kan lättare stå till svars varför man väljer att göra på ett visst sätt. Jag tror även 

att det blir roligt för barnen att se sina egna kommentarer som avgjorde hur arbetet skulle 

fortskrida. Nästa moment ska då helst ske direkt efter återkopplingen för att barnen inte ska 

glömma bort vad de har bestämt sig för att göra. Men om detta inte går på grund av tidsbrist 

är dokumentationen av återkopplingen en hjälp för att komma ihåg.  

Enligt Lenz Taguchi (2000) bygger den pedagogiska dokumentationen på ett 

reflektionsarbete. Och enligt läroplanen (Lpfö 98, reviderad 2010:14) är syftet att få kunskap 

om förskolans verksamhet, dess kvalité för att ge barnen bästa möjliga förutsättningar. 

Bjervås (2011) skriver att de efterföljande reflektionerna inte alltid är speciellt bra. Min 

uppfattning av mina intervjupersoners beskrivningar är att deras gemensamma reflektioner 

inte alltid blir av på grund av tidsbrist men att de är uppskattade. Maria däremot beskrev sina 

kollegors åsikter som ett problem. Utifrån Lenz Taguchis utarbetade teori är olika perspektiv 

det centrala; genom att alla pedagoger tolkar dokumentation på olika sätt kan vi då fokusera 

på förändringar (Lenz Taguchi 2012:86). Att pedagogerna har olika uppfattningar borde alltså 

inte vara något problem, utan en tillgång. Att så är fallet styrks av pedagogerna Sara, Lena 

och Mattis syftar på att de ständigt lär sig något nytt av varandra vid varje pedagogisk 

dokumentation (Pedagogiska magasinet 2013).  
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Även om dokumentationen synliggörs kan den ses som en ”platt” presentation/dokumentation 

som mina intervjupersoner beskrev om den inte lyfts vidare till reflektion. Men oavsett om 

dokumentationen, antingen om den sitter i barnens pärmar eller på BUL-väggen eller om den 

presenteras på annat sätt, blir det en pedagogisk dokumentation vid reflektionen, antingen 

med barnen eller mellan pedagogerna. Det är den pedagogiska dokumentationen pedagogerna 

måste behärska och förstå innebörden av för att kunna utvärdera barnens men även sina egna 

läroprocesser.  

Förskollärare ska ansvara för 

• 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  

(Lpfö 98, reviderad 2010:14).  

Det ska alltså dokumenteras, följas upp och sedan analyseras för att målet i förskolans 

läroplan ska uppnås. Detta står även under vad arbetslaget ska göra.  

Det står också att förskollärare ska ansvara för: 

• att resultat av dokumentation, uppföljningar och utvärderingar i det systematiska 

kvalitetsarbetet används för att utveckla förskolans kvalitet och därmed barns möjligheter till 

utveckling och lärande (Lpfö 98, reviderad 2010:15). 

Alltså är syftet med den pedagogiska dokumentationen att utveckla förskolans kvalitét och i 

och med det också barnens möjligheter till utveckling och lärande på bästa sätt. Den 

pedagogiska dokumentationen ska alltså inte bedöma barnen utan istället se deras 

kompetenser för att de ska kunna utmanas. Däremot kan man troligtvis med hjälp av den 

pedagogiska dokumentationen tydligare få syn på en svårighet, men då ses det som ett 

arbetsmaterial. Men det är inte det som är huvudsakliga syftet. Den pedagogiska 

dokumentationen används för att utvärdera sig själv som pedagog, sitt eget handlande och 

synsätt och observera barnens läroprocesser för att utveckla verksamheten. För att kunna 

erbjuda barnen det som de behöver för att utvecklas och utmana dem att tänka ett steg längre.  

På samma sätt som barnen lär sig i samspel med varandra gör även vi vuxna det. Genom att 

inte bara sitta själv och reflektera över en bild eller en film eller vad det nu kan vara utan att 

sitta tillsammans med någon har vi möjlighet att upptäcka olika saker. Alla har vi olika syn på 

verkligheten på grund av våra olika erfarenheter men också t.ex. olika utbildning, ålder, kön, 
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osv. Alla ser vi olika på saker och ting av olika anledningar. Tillsammans kan vi skapa en mer 

mångfacetterad bild.  

Den främsta svårigheten med att ta i bruk det här arbetssättet ter sig vara tiden. Att hitta 

reflektionstid med sina kollegor, återkopplingen till barnen och finna tid att även själv gå 

igenom sin dokumentation för att lyfta det vidare. Precis som Eva Johansson (2013) påpekar 

växer barngrupperna i förskolan, och i första hand kommer självklart barnen och att få de 

dagliga rutinerna i verksamheten att fungera. När förskolan fick en läroplan höjdes också 

kraven på de anställda som jobbar inom förskolan. Som pedagog får man inte glömma bort 

barnen som man i första hand är där för. Jag bedömde utifrån mina intervjupersoner att de ser 

pedagogisk dokumentation som något obligatoriskt men framför allt ett bra hjälpmedel för att 

kunna uppfylla läroplanens mål. På förskola arbetar du kollektivt i ett arbetslag och har stora 

förutsättningar för att kunna utveckla verksamheten på bästa sätt. Detta kan man återigen 

koppla till mitt teoretiska perspektiv, att man som pedagog är öppen för förändringar, stora 

som små, efter att ha hört sina kollegors synpunkter. Förutom sitt arbetslag har pedagogerna 

vanligtvis en pedagogisk handledare/utvecklare som man kan vända sig till för att få tips och 

råd om allt som rör det pedagogiska arbetet på förskolan. De förskollärare jag intervjuade gav 

mig intrycket att de får ett stort utbyte av Anna och Karin. Både i form av tips och råd och 

någon att samtala och bolla idéer med. Framför allt berättade de fördelarna av att ha någon att 

rådfråga gällande den pedagogiska dokumentationen, med tanke på att det är ett komplext 

redskap och komplicerat för vissa. Detta kunde även Anna och Karin bekräfta utifrån vad de 

har upplevt.  

Karin berättade: ”Det kan vara en dokumentation över en pedagogik men det är inte en 

pedagogisk dokumentation” 

Då måste Karin klargöra och påminna pedagogen vad som egentligen menas med en 

pedagogisk dokumentation och att det heller inte behöver vara så komplicerat som man 

kanske tror.  

I Skolverkets rapport ”Tio år efter förskolereformen” visar en kommunenkät att pedagogisk 

dokumentation ligger på tredje plats som prioriterat område för komptensutveckling och att 

pedagogisk handledning är en stor prioritering i kommunerna (Skolverket 2008: 28). Detta 

framvisar att pedagogisk dokumentation är komplicerat för många.  

 ”Det som förändrats är att man som pedagog förväntas skriva och dokumentera 
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mer än förut, det är en stor skillnad och tar tid från arbetet med barnen. Det är väldigt dubbelt för 

mig, jag känner att det är roligt och viktigt att skriva och 

dokumentera, men det är en svår balansgång.” (pedagog)  

(Skolverket 2008:70 f).  

Detta uttalande stämmer överens med hur mina intervjupersoner beskrev det. Framför allt de 

intervjuade förskollärarna beskrev pedagogisk dokumentation som något invecklat och att de 

upplever tidsbristen som ett hinder.  

Föräldrarna är också en viktig del i förskolan. Tillsammans i arbetslaget behöver pedagogerna 

komma överens om hur man ska kunna säkerställa dialog och återkoppling med dem på bästa 

sätt. När man kommer in på en förskola möts man av utdrag från förskolans läroplan, på 

dokumentationsväggar, i barnens pärmar, i veckobrev, och så vidare. Detta för att föräldrarna 

ska veta varför förskolan har valt att göra på ett visst sätt och visa att man har stöd ifrån 

läroplanen. Anna, pedagogisk handledare på förskola A, anser att projektet är till för att 

begränsa sig och ha ett genomtänkt syfte med dokumentationen. Det övriga lärandet som sker 

utanför projektet finns det delade meningar om det ska dokumenteras eller inte och vart det 

iså fall ska sättas upp på avdelningen. Övriga vardagliga bilder får föräldrarna ta del av via ett 

bildspel i hallen. Detta hade de båda förskolorna som jag besökte på deras avdelningar. De 

intervjuade på de två förskolorna berättade att de strukturerade observationerna endast sker 

under projektsituationer när man har en mindre grupp barn själv. Och alla fyra påpekade då 

att ha ett syfte med sin observation. Som ett komplement till sina observationer kan man 

använda sig av trespaltsdokumentation (Wehner-Godée 2000:58 ff.). Detta förespråkade alla 

mina intervjuade pedagoger för. Den övriga observationen tycks ske spontant med inget syfte 

bakom. Då skrivs tankarna ner på ett block och antingen fotograferar pedagogen eller filmar 

med kamera/iPad för att fånga upp det ögonblicket. Jag anser att man inte alltid kan ha ett 

syfte bakom för att med barn kan det hända många oväntade saker som också är viktiga. 

Därför är tanken med kameran och blocket nära till hands en bra idé och grundtanke som 

Karin konstaterade. 
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10. Slutsatser 
 

Efter avslutad undersökning med intervjuer som material har jag kunnat besvara mina 

frågeställningar som var:  

 Hur tolkar de intervjuade pedagogerna begreppet pedagogisk dokumentation? 

 Vilket syfte har de med pedagogisk dokumentation? 

 Vilka metoder kan man använda sig av när man dokumenterar och hur kan man 

synliggöra resultatet? 

De intervjuade pedagogerna på de två förskolorna använder sig av samma slags metoder vid 

dokumentation och observation. De pedagogiska handledarna var eniga om att pedagogerna 

ska skriva ner sina tankar och detta bekräftade förskollärarna att de gör med hjälp av bland 

annat trespaltsdokumentation eller enstaka ord i ett block. Samtliga pedagoger 

rekommenderade iPad och/eller digitalkamera för att fotografera eller videofilma. När man 

gör en filminspelning får även pedagogen möjlighet att se sitt eget agerande.  

Det som skiljer de två förskolorna åt är deras synliggörande av dokumentationen. Den ena 

förskolan använder sig av det vanligaste sättet, portfoliopärmar till varje enskilt barn som 

innehåller deras insamlade produkter av olika slag från sin tid på förskolan. Den andra 

förskolan valde att ta bort pärmarna och använder sig nu av en BUL-vägg (Barn Utveckling 

Lärande) där projektet lyfts fram på ett tydligt och tillgängligt sätt för barnen, dels gruppvis 

men även individuella mappar. Över BUL-väggen finns en tidslinje där tanken är att övriga 

(föräldrar och personal) kan ta del av projektets framväxt. BUL-väggen är till för 

fördjupningen i projektet och den andra förskolan diskuterade att ha en projektpärm. Samtliga 

pedagoger var eniga om att dokumentationen oftast sker under projektet. Det övriga lärandet 

fanns det delade meningar om hur man skulle göra med, vart det ska sättas upp och om det 

ens är nödvändigt att dokumentera. BUL-väggen blir mer synlig och tillgänglig än 

portfoliopärmarna, detta kunde alla pedagoger hålla med om.  

Alla pedagoger menade att dokumentationen blir pedagogisk när man lyfter den vidare på 

något sätt, att man återkopplar till barnen och reflekterar själv eller helst tillsammans med sitt 

arbetslag. Men tiden att göra detta hinns inte alltid med.  
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Syftet med den pedagogiska dokumentationen beskrev pedagogerna som ett hjälpmedel för att 

synliggöra vad som händer i verksamheten, barnens läroprocesser samtidigt som de själva får 

vara delaktiga och se sitt eget lärande. Föräldrarna får en möjlighet att ta del av sitt barns 

utveckling och pedagogerna får utvärdera sig själva för att tillsammans ta ställning till hur 

verksamheten kan förändras. Arbetet leder till ett förändringsarbete då det krävs att 

pedagogerna har en öppen inställning till nya arbetsformer efter att ha lyssnat på sina 

kollegors reflektioner och slutsatser. I samtalen och reflektionen kan pedagogerna analysera 

och utvärdera verksamheten för att se vad man behöver göra för att det ska se ut på bästa sätt 

för att tillfredsställa barnen. Alla ser vi olika på saker och ting och den pedagogiska 

dokumentationen är ett redskap som hjälper oss att få syn på det. Det blir en pedagogisk 

dokumentation i arbetet kring den dokumentation som sitter i barnens portfoliopärmar eller på 

väggen.  

I min undersökning har jag endast studerat två stycken förskolor, därför har jag svårt att dra 

några generella slutsatser. Däremot har jag studerat Reggio Emilia och de flesta förskolor i 

Sverige jobbar på det sättet. Likväl om arbetet ska ske enligt läroplanens intentioner, att öka 

kvalitén på förskolans verksamhet och ge barnen de allra bästa förutsättningar för utveckling 

och lärande, är strukturen och förhållningssättet kring arbetet med pedagogisk dokumentation 

en förutsättning.  

 

10.1 Förslag till vidare forskning 

 

Efter att ha kommit fram till min studies resultat har även nya frågor väckts hos mig gällande 

pedagogisk dokumentation i förskolan. Frågor och reflektioner som skulle vara intressanta för 

vidare forskning. Dels skulle jag vilja jämföra några förskolors arbete vad beträffar 

pedagogisk dokumentation som har olika pedagogisk inriktning. Jag skulle vilja observera 

några pedagoger när och hur de dokumenterar/återkopplar, för att se om det stämmer överens 

med deras redogörelser. Det skulle också vara intressant att höra föräldrarnas åsikter om 

förskolornas dokumentationsmetoder. Och även barnens, studera deras inflytande och 

delaktighet i processen.  
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11. Sammanfattning 

 

Avslutningsvis vill jag uppmärksamma den pedagogiska dokumentationen som ett nödvändigt 

och betydande arbetsverktyg främst för barnen men även för pedagogerna. Det är ett 

komplext och något invecklat hjälpmedel för många och även tidskrävande som fordrar en 

viss planering och gemensamt förhållningssätt på förskolan. För att uppfylla målen som står 

skrivna i förskolans läroplan är arbetet med pedagogisk dokumentation en förutsättning. Det 

krävs mer än enbart en dokumentation, pedagogerna behöver förstå innebörden av begreppet 

pedagogisk dokumentation och därmed lyfta dokumentationen ett steg längre. Synliggörandet 

av dokumentationen är ett valfritt arbetssätt och behöver inte se likadant ut på alla förskolor. 

Pedagogerna får tillsammans med ledningen komma överens hur man på bästa synliga sätt ska 

visa upp dokumentationen som ska vara tillgänglig främst för barnen men även för 

vårdnadshavare och kollegor. BUL-vägg är antagligen ett nytt begrepp för många men ett bra 

alternativt arbetssätt som synliggör framför allt projektet på ett tydligt sätt.  

Tiden betraktas som ett stort hinder av många pedagoger och därför sker de strukturerade 

observationerna ofta under projektet och reflektionstiden måste man finna tid till. I första 

hand är det barnens tankar och intressen som ska avgöra förskolans arbete, pedagogerna bör 

inte ha någon avsikt om vad barnen ska lära sig av sitt utforskande. Med hjälp av den 

pedagogiska dokumentationen får förskolans pedagoger syn på vad som händer i det 

pedagogiska arbetet i verksamheten och en överblick på barngruppen och vad de är kapabla 

till. Efter återkopplingen med barnen ska en fördjupning ske i samverkan med arbetslaget där 

alla pedagogernas tankar och kunskaper lyfts fram för att kunna förstå verksamheten och 

medvetandegöra vad vi sysslar med. Detta för att kunna förändra i praktiken och inta ett nytt 

perspektiv som pedagog. För att kunna leva upp till detta syfte krävs det att man som pedagog 

har ett öppet sinne för förändringar och inte ha några förutbestämda uppfattningar eller 

förväntningar om såväl barnen, miljön och arbetsformer/-metoder.  

Målet är en pedagogisk dokumentation över varje barns lärande och utveckling för att därmed 

kunna utvärdera förskolans kvalité och se vad som behöver bli bättre i syfte att tillgodose alla 

barn utifrån deras egna förutsättningar.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

 

1. Vad heter du?  

2. Hur länge har du jobbat här på förskolan? Hur länge har du jobbat som pedagog? 

 

3. Vad har du för utbildning? 

 

4. Hur följer du upp barnens utveckling och lärande på den här förskolan? 

Använder ni er av pedagogisk dokumentation? 

 

5. Hur tolkar du begreppet pedagogisk dokumentation? 

 

6. Varför är det meningsfullt att dokumentera tycker du? För vems skull? 

 

7. Vad anser du är meningsfullt att dokumentera? Varför då? 

 

8. Vilka metoder använder ni er av när ni dokumenterar? Använder ni personal på förskolan 

er alla av samma metod? Har du provat andra metoder? Varför använder du dig av just den 

metoden? 

    

9. Vad gör ni med det ni har dokumenterat? Hur synliggör ni det för föräldrar/annan personal/ 

barnen?  

 

10. Har barnen något inflytande i det ni dokumenterar? Vad gör ni med barnens 

dokumentation när de slutar på förskolan?  

 

10. Jobbar ni enskilt med pedagogisk dokumentation? Tar ni hjälp av varandra?  

 

11. När dokumenterar ni? På er enskilda planeringstid? / Pratar ni om dokumentation på er 

gemensamma planeringstid/APT-möten? 

 

12. Har ni fått någon fortbildning i pedagogisk dokumentation? Får ni någon annan hjälp? 

13. Tycker du att pedagogisk dokumentation är ett bra hjälpmedel? Varför/Varför inte? 

Har du stött på några hinder gällande arbetet med pedagogisk dokumentation?  


