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Abstract 
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Examiner: Susanne Walden 
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In the Swedish Curriculum (Lpfö 1998, revised 2010) it is directly stated that childrens 

learning should be documented, a tool for this is to document by a pedagogical 

documentation. Therefore it is of great importance for preschool teachers to relate to a 

pedagogical documentation, in any aspect of it.  

I have in this study done a research on how preschool teachers use pedagogical 

documentation as a tool, and what their opinions are of implementing pedagogical 

documentation in their daily practice. 

This study is based on a qualitative method and six low-structured interviews executed in 

three different preschools. I have also used Vygotskijs sociocultural perspective as a theory in 

this study.  

The results of the study show that preschool teachers are using pedagogical documentation as 

a tool in their practice. They have a positive attitude towards it, and one interesting fact is that 

all of the preschool teachers find pedagogical documentation important for a childs 

development and learning. The aim is to use pedagogical documentation more often and 

always put the child in focus, when an educational documentation is in its process.  

Keywords: Pedagogical documentation, Curriculum, Childrens perspective, Sociocultural 

perspective, Preschool, Learning, Development.  
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Abstrakt 
 

Titel: Pedagogisk dokumentation i praktiken- ”Att rikta blicken framåt” 

 

Författare: Olgica Sekulovska  

 

Handledare: Linda Murstedt 

 

Examinator: Susanne Walden 

 

Termin: Höstterminen 2015 

 

I läroplanen för förskolan (Lpfö 1998, rev. 2010) står det klart och tydligt att barns lärande 

och utveckling bör dokumenteras, ett verktyg för att möjliggöra detta är att dokumentera med 

hjälp av pedagogisk dokumentation. Således är det av stor vikt att som förskollärare relatera 

till en pedagogisk dokumentation, utifrån varje aspekt av den.  

 

Jag har i denna studie gjort en undersökning kring hur förskollärare använder pedagogisk 

dokumentation som ett verktyg i deras vardagliga pedagogiska arbete, samt vilka åsikter 

pedagoger har när det gäller att implementera den pedagogiska dokumentationen som ett 

arbetsverktyg i praktiken.  

Denna studie är baserad på en kvalitativ metod och sex låg-strukturerade intervjuer utförda på 

tre olika förskolor. Jag har även som teoretisk utgångspunkt redogjort kring Vygotskijs 

sociokulturella perspektiv i denna studie.  

Resultatet i denna studie visar på att förskollärare använder pedagogisk dokumentation som 

ett verktyg i deras pedagogiska arbete. De har en positiv attityd, och ett intressant faktum är 

att alla förskollärare i denna studie finner pedagogisk dokumentation av stor vikt, vad gäller 

ett barns utveckling och lärande. Målet är att använda den pedagogiska dokumentationen 

oftare och alltid sätta barnet i fokus, när en pedagogisk dokumentation är i sin process.  

Nyckelord: Pedagogisk dokumentation, Läroplan, Barns perspektiv, Sociokulturellt 

perspektiv, Förskola, Lärande, Utveckling.  
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1.Inledning 
Enligt den reviderade läroplanen för förskolan (Lpfö 98, 2010) skall förskollärare och 

arbetslaget dokumentera barns lärandeprocesser individuellt och universellt. Detta uttrycks 

som riktlinjer i läroplanen för förskolan där både förskollärare och arbetslag skall 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, 2010;14-15) 

Vidare lyfts det upp i läroplanen för förskolan (Lpfö 98, 2010) att pedagogisk dokumentation 

som metod för utvärdering av barns lärandeprocesser ska utgå ifrån ett tydligt barnperspektiv. 

Ett barnperspektiv handlar om att man som pedagog är närvarande i de lärprocesser som barn 

på förskolan utvecklar, att man ständigt som tar vara på barns nyfikenhet.  

Under min förskollärarutbildning och med många års erfarenhet av ett pedagogiskt arbete 

väcktes tankar kring hur pedagogisk dokumentation används i praktiken. Nyfikenheten jag har 

grundar sig även i att få en inblick i hur pedagoger i olika verksamheter förhåller sig till den 

pedagogiska dokumentationen. Hur gör de? För vem gör de det? Vilket syfte har pedagogerna 

med den pedagogiska dokumentationen? Enligt min mening är pedagogisk dokumentation 

någonting centralt att förhålla sig till, men också ett sätt för pedagoger att utveckla en 

verksamhet, samt ett hjälpmedel som öppnar för kommunikation. Med detta menar jag att den 

pedagogiska dokumentation utgör en stor roll i en process där pedagoger och barn 

tillsammans ingår i en social interaktion. 

Genom denna studie hoppas jag att jag får mer perspektiv på vad en pedagogisk 

dokumentation betyder för olika pedagoger, för vem de dokumenterar och vad för syfte 

pedagoger ser med den pedagogiska dokumentationen. Vidare genom att studera och fördjupa 

mig inom området pedagogisk dokumentation kommer förhoppningsvis min förståelse att 

utvecklas, så jag kan ta med mig de olika perspektiven i mitt fortsatta pedagogiska arbete. 
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2. Bakgrund 
Jag kommer i detta avsnitt att beskriva hur man betraktade barn ur ett psykologiskt perspektiv 

i förskolan, innan den pedagogiska dokumentationen utvecklades. Vidare redogörs kring hur 

pedagogisk dokumentation anknyts till förskolans styrdokument. 

2.1 Historisk tillbakablick- pedagogisk dokumentation som observation 

I  Att erövra omvärlden (SOU, 1997) beskrivs det att psykologen, filosofen och pedagogen 

John Dewey (1859-1952) tillsammans med psykologen och pedagogen Elsa Köhler (1879-

1940) tidigare använt pedagogisk dokumentation. Dokumentationen tedde sig i Köhlers idé 

om barnobservationer. Dessa observationer gick ut på att klassificera barn utifrån deras 

psykosociala utveckling och har dominerat förskolorna i Sverige. Däremot beläggs att det 

finns konsekvenser med att klassificera barn. En nackdel nämns i boken Från kvalitet till 

meningsskapande (2002) där professorerna Gunilla Dahlberg, Peter Moss & Alan Pence 

beskriver att genom klassificering ser man inte barnet som en individuell varelse som kan 

skapa mening. De menar på att det är viktigt att förstå att pedagogisk dokumentation inte är 

sammanlänkat med barnobservation. Vidare betonar professorerna att skillnaden mellan 

pedagogisk dokumentation och barnobservation är att den pedagogiska dokumentationen 

anlägger ett postmodernt perspektiv, medan barnobservation utgår ifrån ett modernistiskt 

perspektiv som definieras som: ”en objektiv, yttre sanning som kan påvisas och beskrivas på 

ett exakt sätt” (Dahlberg, Moss & Pence, 2002;218). Lektorn för lärande och kommunikation 

Karin Alnervik betonar i sin avhandling Pedagogisk dokumentation som förändringsverktyg i 

förskolan (2013) att pedagogisk dokumentation ur ett postmodernt perspektiv till skillnad från 

barnobservationen ur ett modernistiskt perspektiv, handlar om att skapa en dokumentation 

som ger mening och innebörder med hjälp av olika dokumentationsmaterial. Vidare betonar 

Alnervik (2013) att ett postmodernt perspektiv på pedagogisk dokumentation grundar sig i att 

man ser barnet som enskilt och inte som en klassificerbar individ.  

2.2 Styrdokument och pedagogisk dokumentation 

Skolverket har framlagt ett stödmaterial för förskollärare, förskolechefer och övrig personal 

på förskolan som heter Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan- Pedagogisk 

dokumentation (2012). Den beskriver rekommendationer om hur pedagogisk dokumentation 

på bästa sätt kan tillämpas på förskolan. Vidare lyfts det upp att det är en angelägenhet att på 

förskolan dokumentera barns lärandeprocesser. Detta på grund av att man i förskolan har 

tillgång till olika redskap för att beskriva, granska och följa upp det pedagogiska arbetet som 

bedrivs. Utöver detta menar Skolverket att pedagogisk dokumentation syftar till att man dels 
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skall få en tydlig bild av barnen, verksamheten och förstå vilken miljö som faktiskt skapar en 

betydelse för barnens lek, lärande och samarbete. För att förstå den pedagogiska 

dokumentationen och dess innebörd menar Skolverket att pedagoger måste finna sig i att: 

Pedagogisk dokumentation är ett arbetsverktyg som bygger på ett 

gemensamt reflektionsarbete och kan användas för att granska den 

egna praktiken. För att kunna granska praktiken krävs det att 

dokumentationen blir en naturlig och integrerad del av det 

pedagogiska arbetet och inte något som ligger vid sidan av. Detta 

förutsätter en kultur av samarbete, reflektion och kommunikation. 

Det kräver även en professionell inställning och en vilja att 

granska sina egna handlingar och ställa sig i dialog med andra. 

(Skolverket 2012;3) 

I Läroplan för förskolan (Lpfö 98, 2010) lyfts det upp att förskolans kvalitet  kontinuerligt och 

systematiskt ska dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas. Detta för att förskolan 

skall kunna skapa goda villkor för barns lärande genom att lärandet följs, dokumenteras och 

analyseras. Vidare betonas i läroplanen att syftet med en utvärdering genom pedagogisk 

dokumentation, är att få kunskap om förskolans kvalité dvs. om det pedagogiska arbetet sker i 

enlighet med de strävandena som finns, för att ständigt förbättra förutsättningarna för barn att 

lära och utvecklas i sina lärandeprocesser.  Som förskollärare har man således ett ansvar för 

den pedagogiska dokumentationen. Förskolläraren skall genom en uppföljning, utvärdering 

och analys i en pedagogisk dokumentation tillämpa ”hur läroplansmålen integreras med 

varandra i det pedagogiska arbetet” (Lpfö 98, 2010;15). Lika centralt är det för hela 

förskoleverksamheten att dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla. Detta genom att 

arbetslaget kontinuerligt och systematiskt skall dokumentera följande riktlinjer: 

-kommunikation och samspel med och mellan barn, barns 

delaktighet och inflytande samt vid vilka tillfällen som barnen 

upplever verksamheten som intressant, meningsfull och rolig. 

- hur barns förmågor och kunnande kontinuerligt förändras inom 

målområdena i förhållande till de förutsättningar för utveckling 

och lärande som förskolan bidrar med. (Lpfö 98, 2010;15) 

Efter en pedagogisk dokumentation skall pedagoger även reflektera över: 
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 -barns delaktighet och inflytande i dokumentation och 

utvärderingar, vad och hur barn har möjlighet att påverka och hur 

deras perspektiv, utforskande, frågor och idéer tas till vara, och 

-föräldrars inflytande i utvärderingar, vad och hur de har möjlighet 

att påverka samt hur deras perspektiv tas till vara.(Lpfö98, 

2010;15) 

I en avhandling vid namn Uppföljning och utvärdering för förändring- pedagogisk 

dokumentation som grund för kontinuerlig verksamhetsutveckling och systematiskt 

kvalitetsarbete i förskola (2012) beskriver universitetslektorn för förskollärarutbildning och 

förskoleforskning Ingela Elfström  att det är av stor vikt att följa läroplanens strävanden för att 

utveckla en pedagogisk verksamhet, genom att pedagoger och förskolan som arena tillämpar 

pedagogisk dokumentation. Vidare belägger hon i sin avhandling att pedagogisk 

dokumentation föreslogs redan år 1997 i BOSK-kommittén (Barnomsorg och skola-

kommitté) där den pedagogiska dokumentationen sågs som ”ett verktyg för att följa 

läroplanens intentioner om en utveckling av den pedagogiska verksamheten och samtidigt för 

att ge verksamheten verktyg att svara upp mot målen densamma” (Elfström, 2012;57).  

 

3. Litteraturöversikt 
I följande avsnitt kommer jag att redogöra för relevant forskning som visar vad pedagogisk 

dokumentation innebär samt hur den pedagogiska dokumentationen ter sig ur ett perspektiv av 

bedömning. Jag redogör även mer djupgående kring det Sociokulturella perspektivet som 

teoretisk aspekt och begreppen Barnperspektiv samt Barns perspektiv, som relevanta 

teoretiska begrepp i denna studie.  

3.1 Tidigare forskning 

3.1.1 Pedagogisk dokumentation 

I boken Varför pedagogisk dokumentation? (1997) beskriver professorn och biträdande 

avdelningsföreståndaren för förskollärarutbildning och förskoleforskning Hillevi Lenz 

Taguchi att pedagogisk dokumentation är ett förhållningssätt som härstammar ifrån den 

Italienska staden Reggio Emilia. Detta förhållningssätt har används i många kommunala 

förskolor i staden Reggio Emilia, där pedagoger dokumenterar barns lärandeprocesser utifrån 

det de gör, säger och visar intresse för. Pedagogisk dokumentation har alltså en utgångspunkt 
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enligt  forskaren Elfström (2013) utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Dokumentationerna 

som görs sker enligt forskaren Christina Wehner-Godee (2010) genom att pedagoger 

observerar, antecknar, filmar och använder sig av barnens egna konstruktioner. Efter en 

dokumentation belägger Hillevi Lenz Taguchi (1997) att man kan använda sig av 

dokumentationen för att reflektera över det pedagogiska arbetet som sker på förskolan. 

Reflektionen som sker mellan kollegor och exempelvis förskolechefen leder till att den 

pedagogiska dokumentationen ”berättar något om det förhållningssätt och den barnsyn man 

just då omfattar eller förkroppsligar i tanke och handling” (Lenz Taguchi 1997;17). Således 

innebär detta att det krävs att ett arbetslag reflekterar tillsammans över dokumentationerna, 

för att dokumentationerna skall bli pedagogiska dokumentationer.  

3.1.2 Utvecklingen från Reggio Emilia till pedagogisk dokumentation 

Intresset för Reggio Emilia filosofin i Sverige växte fram år 1981 då Sverige bjöd in 

förskoleinstitutionerna ifrån staden Reggio Emilia att visa upp en utställning kring sin filosofi. 

Utställningen sågs under denna tid ungefär av 90 tusen svenskar, vilket ledde till en ny 

föreställning omkring fem år senare. Sedan dess har ett intresse och en förundran utvecklats i 

Sverige över det pedagogiska arbete som utförs på förskolor i Reggio (Dahlberg, Moss & 

Pence, 2002). Utöver detta pågår sedan år 1992 ett samarbete vid namn ”Pedagogik i en 

föränderlig omvärld”  mellan en forskningsgrupp vid Lärarhögskolan och förskolor i Reggio 

Emilia. Syftet är med samarbetet är att finna inspiration ifrån Reggio Emilia filosofin. Men 

också hur denna filosofi kan ligga till grund för att långsiktigt förändra en svensk förskola 

som bygger på svenska traditioner, till att bli mer modern med nya perspektiv på barn, 

kunskap och lärande (Forssell, 2005). 

 

En huvudsaklig uppgift med den pedagogiska dokumentationen är att se barnet som rikt, 

kompetent och som en medborgare, vars kunskapande sker utifrån ett aktivt och 

kommunikativt perspektiv (Forssell, 2005). Detta gör man inom Reggio Emilia filosofin som 

under de senaste fyrtio åren handlar mycket om dialog och delaktighet mellan pedagoger, 

ömsom pedagoger och barn. Den pedagogiska dokumentationen bör således komma enligt 

Forssell (2005) ifrån en förskola som ett offentligt rum, där man får möjligheten att föra 

samtal och dialoger med varandra. Möjligheterna med samtal och dialoger på förskolan, ger 

upphov till att situationer och förutsättningar skapas för barnet att upptäcka och utforska sin 

värld. ”Genom att barnen ges möjlighet att tänka och handla, både själva och tillsammans 

med andra, erövrar de också makt över sina egna läroprocesser” (Forssell 2005;200). 
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Dokumentationen är inte endast viktig när det gäller ett pedagogiskt arbete. Den grundar sig 

även i värderingar och etik där dokumentationen speglar barns och vuxnas upplevelser av en 

demokrati. Denna demokrati innebär att man uppmärksammar och finner likheter och 

skillnader i en dialog (Forssell, 2005). 

 

Ett arbete med pedagogisk dokumentation kräver utöver reflektion och dialog att pedagoger är 

medkonstruktörer, ”att ta ett steg tillbaka” (Hillevi Taguchi 1997;61) för att på ett konkret sätt 

kunna dokumentera, se och höra barnens göranden och yttranden. Hillevi Lenz Taguchi 

(2005) menar på att dokumentation är ett sätt att förstå världen på många olika sätt och genom 

pedagoger som medkonstruktörer kan vi göra barns lärandeprocesser synliga. Det förutsätter 

dock att den pedagogiska dokumentationen är genomtänkt och att som pedagog fundera över: 

Vad har jag sett och hört i min observation som skall dokumenteras? Vad är jag intresserad av 

att dokumentera? (Lenz Taguchi, 2005). 

3.1.3 När dokumentationen blir pedagogisk 

Förskolläraren Ann Åberg (2005) beskriver att det finns en skillnad på en dokumentation och 

en pedagogisk dokumentation. Det komplicerade är inte för en pedagog att dokumentera, det 

handlar snarare om att hitta verktygen för att omforma det som är dokumenterat, till att bli 

någonting pedagogiskt. Vidare menar hon att dialogen är en väsentlig faktor för att 

dokumentationen skall bli pedagogisk. Dialogen ger utrymme för pedagoger att förstå och få 

en syn på betydelsen av en pedagogisk dokumentation, liksom reflektionen kring den där 

syftet inte är att bevisa någon sanning. Ann Åberg betonar: 

Den gemensamma tolkningen är oerhört viktig, eftersom min 

dokumentation av en händelse inte är sanningen. Den är inte en 

avbild av verkligheten, den är ju bara min egen tolkning. Hur jag 

förstår ett barn eller en händelse är bara mitt sätt att uppfatta något. 

Min kollega, eller barnen kanske förstår på andra sätt. Alla barn 

har rätt att förstås på flera olika sätt, därför behöver en 

dokumentation tolkas med många olika ögon. (Åberg 2005;20) 

Lenz Taguchi (2012) beskriver pedagogisk dokumentation inte bara som ett förhållningssätt, 

utan även som en aktiv agent där den pedagogiska dokumentationen som en kraft eller rörelse 

skapar ett rum där ”pedagogiska praktiker materialiseras” (Lenz Taguchi 2012;61).  Vidare 

betonar hon att materialiteten i form av filmer, bilder, observationer etc. skapar en plats som 
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aktualiserar barns lärandeprocesser, med hjälp av pedagogisk dokumentation och olika 

materialiteter. 

3.1.4 Pedagogisk dokumentation som bedömning 

Socionomen och terapeuten Birgitta Ellmin & beteendevetaren Ulrica Ellmin Cederholm 

(2012) beskriver att ett sätt att samla dokumentationer på förskolan är genom portfolios. 

Portfolios är ett personligt och omsorgsfullt porträtt av ett barns enskilda utveckling och 

lärande. Genom portfolios menar Ellmin & Ellmin Cederholm (2012) kan pedagoger på 

förskolan förverkliga förskolans läroplan, vad gäller uppföljning, utvärdering och utveckling. 

Vidare är en portfolio som bäst när den ger en nyanserad bild av barnets utveckling samt 

”stödjer barnet i att aktivt delta i sin egen lärprocess genom att samla, välja ut och reflektera 

kring sina arbeten” (Ellmin & Ellmin Cederholm, 2012;15). Dock kan det finnas en viss 

problematik med att använda portfolios. Wehner-Godee (2005) menar här på att portfolios ur 

ett psykologiskt perspektiv, kan betraktas som ett sätt att bedöma barn på. Whener-Godee 

(2005) belägger att det förhållningssätt som finns grundat i en portfolio, påminner om en 

historisk tid då man bedömde barn utifrån sociala, motoriska, språkliga och emotionella 

erfarenheter. Ur ett psykologiskt perspektiv menar Whener-Godee (2005) fokuserar inte 

pedagoger på den verksamhet som råder, eller dokumenterar det som sker, för att sedan 

reflektera över den pedagogiska miljön och komma med förslag om vettiga förändringar, 

vilket är av stor vikt att bemästra. Samtidigt är någon form av bedömning på förskolan 

oundviklig menar forskaren Lise-Lotte Bjervås som i sin avhandling Samtal om barn och 

pedagogisk dokumentation som bedömningspraktik i förskolan- En diskurs analys (2011) 

lyfter upp den reviderade läroplanen för förskolan (Lpfö 98,2010) som pekar på att det är 

förskolan som verksamhet som skall bedömas och inte det enskilda barnet. Däremot menar 

Bjervås (2012) att läroplanen för förskolan (Lpfö 98,2010) styrker pedagogers främsta uppgift 

av att som ett arbetslag analysera, granska och bedöma verksamheten genom att analysera 

varje enskilt barns lärande och utveckling, och detta menar Bjervås (2012) går att se som en 

bedömning av barn. Svårigheten menar Bjervås (2012) av att bedöma barn enskilt är att 

bedömningen sätts i en motsats till det faktum att det är verksamheten som skall vara i fokus 

för bedömningen och inte det enskilda barnet.  

I en tidskrift vid namn Pedagogiska magasinet- Därför måste vi diskutera bedömning i 

förskolan (2011) lyfter pedagogen Ann-Christine Vallberg Roth upp faktumet att man måste 

diskutera bedömning i förskolan. Hon menar på att vardagen i förskolan mer eller mindre 
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handskas med mindre medvetna bedömningar och Vallberg Roth (2011) betonar att 

dokumentations- och bedömningspraktiken både kan bemyndiga, klargöra, förstärka ömsom 

vilseleda och begränsa barn och pedagoger. Således handlar det om att enligt Vallberg Roth 

(2011) förstärka medvetenheten på förskolan, vad gäller en kritisk reflektion om 

dokumentation och bedömning i förskolan. Vidare belägger Vallberg Roth (2011) att en 

diskussion om bedömning kan te sig i frågeställningar som: Vad skall bedömas och 

dokumenteras? Varför skall man bedöma och dokumentera? För vem skall dokumenterandet 

och bedömningen ske? Hur skall dokumentationen och bedömningen ske? Med dessa 

frågeställningar menar Vallberg Roth (2011) blir bedömningen optimal och kan anpassas efter 

barnets behov och förutsättningar, att  dessa premieras.  

Vallberg Roth (2011) belägger även i artikeln att det finns en gedigen variation av olika 

bedömningstyper som är grundade ur ett utvecklingspsykologiskt, kunskapsinriktat, 

personinriktat, självinriktat och verksamhetsinriktat perspektiv. Den vanligaste bedömningen 

på förskolan är enligt henne genom IUP (individuella utvecklingsplaner) med syfte att stödja 

barnen och utveckla deras förutsättningar och kompetenser. Vallberg Roth (2014) har utfört  

en studie där bedömning spelar roll. I studien har hon på olika förskolor i Sverige  granskat 

hur pedagoger förhåller sig till en pedagogisk dokumentation ur ett didaktiskt perspektiv, där 

bedömning som begrepp är centralt. Studien visar på att pedagoger ser pedagogisk 

dokumentation som ett hjälpmedel i att synliggöra barns lärande och utveckling. Men också 

att de dokumentationer som utförs på förskolorna hon granskat, utgår ifrån de olika 

bedömningstyperna som nämndes i hennes artikel ovan. Bedömningarna generellt sätt  menar 

Vallberg Roth (2011) måste handla om att bedöma verksamheten som helhet och inte endast 

barn.  

3.2 Teoretiska aspekter 

3.2.1 Barnperspektiv och barns perspektiv 

Begreppen barnperspektiv och barns perspektiv är väsentliga begrepp som är vanligt 

förekommande, när man talar om att som pedagog skaffa sig en inblick i barnets värld. 

Dessutom ligger dessa begrepp enligt forskaren i pedagogik Eva Johansson (2003) till grund 

för hur vi skapar en pedagogisk dokumentation, med barnet i fokus. 

 

Begreppet barnperspektiv kan enligt professorn och pedagogen Birgitta Qvarsell (2012) 

användas på olika sätt. Qvarsell (2012) menar på att barnperspektiv ibland används om 
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vuxnas sätt att se på barn, men också när barn själva berättar om hur de ser på sin värld. 

Vidare betonar Qvarsell (2012) att barnperspektiv innebär att det dels finns ett perspektiv som 

man som individ ser någonting ur, men också ett perspektiv man befinner sig i. Perspektiv har 

således två olika betydelser enligt Qvarsell (2012) och innebär att det finns  ”utsiktspunkt och 

synsätt” (Qvarsell, 2012;44). Barnforskaren Gunilla Halldén beskriver i sin forskningsartikel 

Barnperspektiv som ideologiskt eller metodologiskt begrepp (2012) att barnperspektiv 

generellt sätt handlar om vilka möjligheter plats ett barn ges i ett samhälle, vilka erfarenheter 

samhället ger till barn samt på vilka sätt barn uttrycker de erfarenheter som de möter i 

samhället. Halldén (2012) belägger vidare i sin artikel att barnperspektiv som begrepp är 

ideologisk dvs. att perspektivet bygger på barns erfarenheter och det sätt på vilka barnen ges 

uttryck för dessa. Däremot finns  även enligt Halldén (2003) en metodologisk synvinkel på 

vad barnperspektiv är. Den metodologiska dimensionen handlar om ”att markera studier av 

barns erfarenheter” (Halldén, 2003;45). Barnperspektiv uppstår enligt Ingrid Pramling 

Samuelsson, Dion Sommer & Karsten Hundeide (2011) när vuxna ömsom pedagoger lägger 

ned en möda i att förstå ett barns situation men också en möda i att vilja anpassa sig efter 

denne, liksom att tolka barns situation och handling. Vidare betonar Samuelsson, Sommer & 

Hundeide (2011) att problematiken med att använda begreppet barnperspektiv för att 

synliggöra barns lärandeprocesser är att barn redan har en underliggande tolkning av världen, 

som inte nödvändigtvis överensstämmer med den tolkning som den vuxne eller pedagogen 

har. Konsekvensen blir att vi försöker ombilda de tolkningar och erfarenheter som barn redan 

har med sig. En annan konsekvens av begreppet barnperspektiv i samband med barns 

lärandeprocesser enligt Halldén (2003) är att vuxna främst pedagoger inte endast kan förstå ett 

barn genom att bara lyssna på dennes utsagor. Vi får inte betrakta barn som rationella 

varelser, snarare handlar det om att se barn som jämlika medborgare i ett samhälle, ”att inte 

enbart lyfta fram barns röst, men att koppla den levda barndomen till en analys av 

samhälleliga strukturer” ( Halldén, 2003; 3).  

 

Enligt Qvarsell (2012) betyder barns perspektiv att vi får en kunskap om världen utifrån 

barnets uppfattningar och positioner. Barns perspektiv skiljer sig inte markant ifrån 

barnperspektiv men Halldén (2003) menar på att till skillnad från barnperspektiv så handlar 

barns perspektiv om att vuxna ömsom pedagoger sätter barnet i fokus i en handling. Det är 

barnet som får möjligheten att som mest göra sin röst hörd och berätta om de underliggande 

tolkningar och erfarenheter som denne bär på, utifrån sig självt. Således kan vi enligt 

Johansson (2003) förstå barns perspektiv, ”vare sig vi är forskare eller pedagoger” 
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(Johansson, 2003;49). Johansson (2003) menar här på att vi vuxna och pedagoger måste vara 

klara över vilket perspektiv vi själva har, vilka ståndpunkter vi står för och vilken syn vi har 

på saker och ting, för att kunna förstå innebörden av barns perspektiv. Således blir begreppen 

barnperspektiv och barns perspektiv något väsentligt i min studie eftersom att pedagoger bör 

ha i åtanke att fundera över hur och på vilket sätt man bemöter barn, men också hur vi 

förhåller oss till en pedagogisk dokumentation med barnet i centrum.  

3.2.2 Sociokulturellt perspektiv 

Professorn Roger Säljö (2005) beskriver att den ryske psykologen Lev Vygotskij (1896-1934) 

lagt grunden för det sociokulturella perspektivet. Enligt Säljö (2005) intresserade sig 

Vygotskij för hur människan genom arbete och kollektiv verksamhet i olika praktiker, formas 

som en psykologisk varelse. Vidare betonar Säljö (2005) att Vygotskij såg begreppet kultur 

som en allmän kategori, han ansåg att det är genom sociala och kulturella erfarenheter som 

människan i ett samspel med andra formas som en tänkande, kännande och kommunicerande 

varelse. Tyngdpunkten för kommunikation lade Vygotskij på språket. Vygotskij såg språket 

som ett kollektivt redskap. I detta kollektiva redskap menade Vygotskij finns samhällets 

erfarenheter representerade och görs tillgängliga för kommande generationer. Enligt 

Vygotskij så är det genom språket som barnet kommer i kontakt med omgivningen och  

därmed utvecklar sociokulturella erfarenheter. Forskaren i pedagogik Gunn Imsen (2006) 

lyfter upp Vygotskijs tanke om språket genom att betona just att barn utvecklar 

sociokulturella erfarenheter av att ingå i sociala aktiviteter. Genom sociala aktiviteter får barn 

möjligheten att utvecklas intellektuellt. Säljö (2005) belägger utifrån Vygotskij att 

sociokulturella erfarenheter och sociala aktiviteter kräver språket som redskap. Vygotskij 

hade insikten utifrån detta att språket fungerar som en medierande artefakt mellan människor 

och inom människor. Säljö (2005) beskriver också att Vygotskij anlade flera perspektiv på 

språket. Dels uppträder språket på en social nivå men sedan på en individuell nivå. Säljö 

(2005) summerar detta på följande sätt: 

Varje funktion i barnets kulturella utveckling uppträder två gånger 

eller på två nivåer: först uppträder den på den sociala nivån, och 

senare på den individuella nivån. Först uppträder den mellan 

människor som en interpsykologisk kategori och sedan inom 

barnet som en intrapsykologisk kategori. (Säljö, 2005;163) 
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Säljö (2005) belägger att Vygotskij såg människor som varelser som alltid är på väg mot att 

erövra nya sätt att tänka och förstå världen. De erfarenheter och kunskaper vi har att bruka i 

nya situationer ger oss färdigheter. Detta sätt som  människor beskrivs på utifrån Vygotskij är 

enligt Säljö (2005) grunden för hans mest kända begrepp: den proximala utvecklingszonen. 

Pedagogen Gunilla Lindqvist (1999) beskriver att Vygotskij framlade den proximala 

utvecklingszonen med innebörden att det som ett barn för tillfället lär sig med hjälp av en 

vuxen, kan denne efter en viss tid lära sig på egen hand. Vidare betonar Lindqvist (1999) att 

Vygotskijs främsta tyngdpunkt med utvecklingszonen är att vi utöver att ta i beaktande den 

mognad som barn uppnår även tar ”den som är i vardande” (Lindqvist, 1999;271).  

Utvecklingszonen är enligt Säljö (2005) en faktor som skiljer Vygotskijs sociokulturella 

perspektiv mot andra lärandeteorier. Den sker inte utifrån en mognadsteori som enligt Säljö 

(2005) betonas som att utveckling är styrt av biologiska faktorer och finns som en inre kraft. 

Ett sociokulturellt perspektiv menar Säljö (2005) utifrån Vygotskij handlar om att lärande och 

utveckling sker med hjälp av en social interaktion. Denna interaktion kan vara mellan vuxna 

och barn, ömsom barn emellan. 

4. Syfte  
Syftet med denna studie är att få en djupare förståelse för hur pedagoger förhåller sig till en 

pedagogisk dokumentation i praktiken och hur de använder den pedagogiska 

dokumentationen som verktyg för barns lärande och utveckling. Jag är även intresserad i hur 

pedagoger förhåller sig till den pedagogiska dokumentationen när det gäller förskolans 

verksamhet.  

4.1 Frågeställningar: 

Vad betyder pedagogisk dokumentation för pedagogerna? För vem dokumenterar 

pedagogerna? Vad är syftet med den pedagogiska dokumentationen för pedagogerna? 

                                                                                                                                                                                                           

5. Metod  
I detta avsnitt redogör jag kring den metod som uppsatsen bygger på. 

5.1 Kvalitativ metod 

För att redogöra kring mitt syfte och komma till en slutsats har jag valt att använda mig av en 

kvalitativ ansats för denna studie. Davidsson & Patel (2011) beskriver att kvalitativa studier 

handlar om att upptäcka företeelser, att tolka och förstå innebörden av livsvärlden samt 
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redogöra för olika uppfattningar. Eftersom jag har som syfte att redogöra för hur pedagoger 

förhåller sig till en pedagogisk dokumentation, som frågeställningarna i syftestexten visar på, 

finner jag den kvalitativa metoden lämpad för min studie. Genom den kvalitativa metoden får 

min uppsats möjligheten att speglas genom  de faktorer som Davidsson & Patel (2011) 

belägger. Vidare i denna studie grundar sig även pedagogernas perspektiv på den pedagogiska 

dokumentationen utifrån deras egna tolkningar och upptäckelser som Davidsson & Patel 

nämner ovan. Ett begrepp som styrker detta är kommunikativ validitet  och som enligt 

Davidsson & Patel (2011) betyder att de tolkningar som forskaren representerar i sin studie 

bör behandlas av läsaren, som skall bilda sig en uppfattning om studiens framlagda forskning. 

Således kommer pedagogerna som intervjuas få ta del av studien.  

Kroksmark (2014) framlägger att en kvalitativ metod som ansats även handlar om att man 

skall förstå någonting, snarare än att förklara någonting. Det som är den bästa förklaringen av 

en viss ståndpunkt för en enskild individ, behöver nödvändigtvis inte vara det för en annan. 

Min studie går därmed ut på att visa på att de uppfattningar som pedagoger har om 

pedagogisk dokumentation, inte behöver vara uppfattningar av samma slag, att 

uppfattningarna kan skilja sig beroende på pedagogers erfarenheter och förståelse.  

5.2 Kvalitativ intervju 

Jag har utfört sex intervjuer på tre olika förskolor och  min studie innehåller kvalitativa 

intervjuer som metod. Detta för att skapa olika uppfattningar om pedagogers synsätt utifrån 

mina frågeställningar. En kvalitativ intervju som metod menar  Runa Patel & Bo Davidsson 

bygger just på att en ”intervjuare och intervjuperson är medskapare i ett samtal”(Patel & 

Davidsson, 2011;82). Genom intervjuer beskriver Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) kan 

informanterna dela med sig av hur de förhåller sig till vissa pedagogiska faktorer i praktiken, 

men också berätta mer om vilka rutiner som råder. Jag anser att intervjuer är en väsentlig 

metod för att redogöra för mitt syfte ovan. Detta på grund av att jag får en inblick i 

pedagogers tankar och erfarenheter, samt hur de själva ser på pedagogisk dokumentation 

utifrån sin praktik. Vidare handlar en intervju om att skapa utrymme för att en motivation 

skall framträda. Patel & Davidsson (2011) menar på att det är ytterst centralt att forskaren 

visar ett genuint intresse och förståelse för självaste intervjupersonen. Vidare betonar de att 

det i sin tur leder till en positiv motivation där man får ut viktiga ståndpunkter ur en intervju, 

som håller en god kvalité. 



18 

 

Intervjuerna har låg grad av standardisering och strukturering. Davidsson & Patel (2011) 

beskriver att en intervju med en låg grad av standardisering är vanligt förekommande i en 

kvalitativ intervju. Det är då forskaren själv som framlagt formulerade frågor i en ordning 

som är lämplig för en viss informant, vilket jag gjorde. Jag hade visserligen formulerat egna 

intervjufrågor, men jag ställde dem i en ordning som jag ansåg passade sig bra utifrån den 

inblick jag fick av pedagogerna. Med en låg grad av strukturering menar Davidsson & Patel 

(2011) att intervjupersonen får ett väldigt stort utrymme att öppet besvara intervjufrågorna. 

Jag begränsade således inte informanterna i deras svar, utan dem fick själva svara på frågorna 

utifrån de erfarenheter och åsikter som de bär på. Detta genererar enligt Davidsson & Patel 

(2011) i att intervjupersonerna ger beskrivningar av allmänna och vardagliga företeelser som 

är väldigt nyanserade utifrån sin egen uppfattning och värld. 

I boken Observation och intervju i förskolan (1995) beskriver Gunvor Løkken & Frode 

Søbstad att om man vill fånga en intervjupersons perspektiv och synsätt väldigt sakligt och 

fullständigt, måste man registrera den intervjuinformation man får. Registreringen görs 

antingen skriftligt eller genom att man använder sig av ljud-och/ eller videoinspelningar, när 

man utför intervjuerna. Jag valde att registrera intervjuerna genom ljudupptagning. Løkken & 

Søbstad (1995) menar att med hjälp av ljudupptagning bli intervjusituationen bättre, vilket 

medför att intervjuaren kan koncentrera sig, ställa bra frågor och ta in svaren ordentligt. Efter 

intervjuerna skrev jag ned svaren på datorn väldigt ordagrant. Nackdelen med att göra detta är 

att ”det är ett tidsödande arbete” (Løkken & Søbstad, 1995;108). Patel & Davidsson (2011) 

menar på att ljudupptagning som ett arbetssätt när man kvalitativt skall bearbeta och analysera 

intervjuer är ett effektivt och vanligt förekommande sätt, vid en kvalitativ bearbetning. 
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5.3 Undersökningspersoner 

Namn Ålder År i tjänst i förskolan 

F1 56 35 

F2 37 15 

F3 24 2 

F4 26 3 

F5 54 30 

F6 46 20 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
5.4 Genomförande 

Jag började först och främst kontakta olika förskolor i den kommun där jag arbetar i, för att se 

vilka förskolor det var som var intresserade att välkomna mig på ett möte. Jag fick kontakt 

med tre olika förskolechefer och berättade för dem att jag skulle göra ett examensarbete och 

hur mina tankar kring examensarbetet såg ut. Förskolecheferna var stationerade på tre olika 

förskolor där barn och pedagoger talar omkring tjugo olika språk. Det gemensamma för dess 

tre förskolor är att arbeta konkret med pedagogisk dokumentation och språk. Alla tre 

förskollcheferna var på alerten och rekommenderade några pedagoger jag kunde få intervjua. 

Jag mötte pedagogerna och presenterade mig, berättade för dem vad jag ville få för resultat av 

intervjuerna, att deras medverkan betydde väldigt mycket. Jag bestämde en tid med var och en 

av de sex pedagogerna som passade och såg fram emot att få genomföra intervjuerna.  

5.5 Etik 

Patel & Davidsson (2011) lyfter upp att vid en kvalitativ forskningsundersökning finns etiska 

principer att förhålla sig till, som forskare. De menar på att kvalitativa intervjuer bygger på 

frågor som vi ställer en informant. Informanten har en etisk rätt att inte visa villighet i att 

svara på en intervjuares frågor. Om en informant på egen begäran ställer upp på en intervju 

belägger Patel & Davidsson (2011) att man först och främst som forskare skall klarlägga sitt 

syfte med den studie man utför. Jag klargjorde mitt syfte med studien och tog hänsyn till att 

mina informanter ville veta mer om vad studien går ut på. Vidare handlar kvalitativ forskning 

ur ett etiskt perspektiv om att forskaren ”visar ett genuint intresse och förståelse för själva 
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intervjupersonen. Likaså måste vi visa medgivenhet med avseende på intervjupersonens 

uttryck av känslor och attityder (Davidsson & Patel, 2011;75). Det är alltså väldigt centralt att 

som forskare fundera över vilket förhållningssätt man har. Personligen hade jag i åtanke att 

inte gestikulera eller visa ansiktsuttryck som kan uppfattas som något orespektfullt. Istället 

fokuserade jag väldigt mycket på att le och nicka med, när informanterna jag intervjuade gav 

svar på en ställd fråga. 

Generellt sätt under denna studies gång har jag förhållit mig till några forskningsetiska 

principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Dessa principer är framtagna av 

Vetenskapsrådet (2002) och består av fyra huvudkrav: Informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet & nyttjandekravet. Informationskravet handlar om att forskaren 

informerar uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om deras uppgift i studien, samt 

betonar det faktum att deltagandet i studien är valfritt och rätten att avbryta sin medverkan 

finns. Med samtyckeskravet menas att forskaren måste få undersökningsdeltagarens och 

uppgiftslämnarens samtycke. Forskaren skall då få en bekräftelse på deltagarnas medverkan. 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om deltagare som medverkar i studien skall 

omfattas av att deras utlämnade uppgifter förvaras på ett konfidentiellt sätt, för att förhindra 

obehöriga tillträden till uppgifterna. Slutligen säkerställs i nyttjandekravet att de uppgifter 

som finns insamlade om olika deltagare i studien, enbart används i ett forskningssyfte.  

I denna studie har jag informerat undersökningsdeltagarna vilka deras rättigheter är utifrån de 

ovan nämnda principerna, samt vad jag vill få ut av min studie och att deras medverkan är 

oerhört viktig för mig. Tyngdpunkten lade jag vid att betona att de inte behöver delta om de 

inte vill, men att om de valde att göra det så försäkrade jag mina deltagare att deras personliga 

uppgifter och namn bevaras med en strikt sekretess. Utifrån konfidentialitetskravet har jag 

således valt att använda fingerande namn på deltagarna i form av numrerade bokstäver och 

allt insamlat material enligt nyttjandekravet, använder jag endast som forskningsändamål i 

denna studie.  

5.6 Validitet och reliabilitet 

Med denna studie vill jag erhålla en hög reliabilitet och validitet. Validitet innebär enligt Patel 

& Davidsson (2011) att en forskare måste ha kännedom om fenomen och egenskaper som 

skall mätas i en kvalitativ undersökning. Det forskaren har för avsikt att mäta i en studie bör 

hållas inom ramen och inte överskrida det forskaren tänkt sig från början. Jag har verkligen 

fokuserat på att hålla mig inom ramen av de frågeställningar jag framlagt i syftestexten. 
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Noggrannheten jag koncentrerade mig på var att skapa intervjufrågor som byggde på det jag 

ville undersöka, detta med hjälp av att finna inspiration ifrån relevant litteratur. Patel & 

Davidsson (2011) benämner detta som innehållsvaliditet, dvs. att man genom litteratur finner 

aktuella ting som sedan kan ligga till grund för frågor i exempelvis en intervju. 

 

Reliabilitet beskriver psykologen Steinar Kvale (1997) som någonting som visar på hur 

pålitlig en studie är. Han menar på att när en forskare utför mätningar av olika slag, måste 

dessa mätningar kunna visa på en tillförlitlighet. Patel & Davidsson (1997) definierar 

reliabilitet genom att yttra att reliabiliteten ”handlar om hur väl instrumentet motstår 

slumpinflytanden av olika slag” (Patel & Davidsson, 1997;103), alltså att forskarens visar på 

att en mätning som denne utför går att lita på. Jag använde mig utav ljudinspelningar som 

sedan transkriberades för att uppnå en hög reliabilitet. Patel & Davidsson (1997) menar på att 

för att uppnå och kontrollera reliabiliteten så är ljudinspelningar ett bra alternativ. På så sätt 

kan man gå tillbaka flera gånger till det man spelat in för att dra paralleller och slutsatser. 

Detta är högst vanligt vid en kvalitativ metod. 

 

5.7 Reflektion över metod 

Under arbetet med denna studie har jag ändrat syftet och teoretiskt perspektiv ett antal gånger. 

Till en början hade jag en tanke om att skriva detta examensarbete med utgångspunkt i både 

det konstruktivistiska perspektivet och sociokulturella perspektivet, men insåg under arbetets 

gång att det är två perspektiv som kan tänkas vara komplicerade att ställa emot varandra. 

Således efter tips från min handledare insåg jag att min tanke var att utgå ifrån endast ett 

sociokulturellt perspektiv. 

 

I efterhand kom jag i underfund med att denna studie hade blivit mer berikad av att kanske 

utgått ifrån några fler teoretiska begrepp än endast barnperspektiv och barns perspektiv. Men 

jag finner ändå att det inte var helt omöjligt att utföra intervjuerna som följer nedan, för att 

sedan resonera mer djupgående kring detta. Däremot vore det intressant om jag hade 

intervjuat pedagoger som inte arbetar med pedagogisk dokumentation i relation till de 

pedagoger som gör det, för att ge denna studie flera aspekter av synen på en pedagogisk 

dokumentation.  
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Att jag valde att använda mig av en kvalitativ metod och kvalitativa interjuver som ansatser i 

denna studie var ett rätt val. Detta på grund av att intervjuerna gav mig flera perspektiv på hur 

pedagoger uppfattar olika tankegångar och förhåller sig till dem. Utöver kvalitativa intervjuer 

hade det varit intressant att få göra observationer och framlägga dessa i studien, det hade gett 

en mer nyanserad bild av frågeställningarna och intervjuerna i denna studie.  

6. Resultat  
I detta avsnitt kommer resultatet av informanternas svar att presenteras. Resultatet redogörs 

utifrån denna studies frågeställningar som finns i syftestexten. Frågeställningarna handlar om: 

Vad betyder dokumentation? För vem dokumenterar pedagogerna? Vad är syftet med den 

pedagogiska dokumentationen? 

För att inte informanternas identitet skall kunna identifieras benämns informanternas med 

nummer.   

6.1 Förskollärare, F1: 

F1 anser att  hon införskaffat sig en enorm erfarenhet, vad gäller ett pedagogiskt arbete. F1 

har arbetat på många olika förskolor men arbetar numera på en Reggio Emilia inspirerad 

förskola där det finns en tillgänglig pedagogista1. 

F1 berättar under intervjun att avdelningen som hon arbetar på, arbetar med smågrupper och 

projektarbete, där de dokumenterar barnens görande samt lärandeprocesser. Dokumenterandet 

sker genom digital utrustning som även barnen har tillgång till. Pedagogisk dokumentation är 

väldigt centralt för F1, eftersom hon uppfattar att genom pedagogisk dokumentation får hon 

själv möjligheten att se barnens lärande individuellt och universellt. Således anser F1 att 

pedagogisk dokumentation hjälper henne som pedagog att kunna planera sitt arbete och 

utveckla ett pågående projektarbete utifrån många olika synvinklar. Vidare betonar hon att 

innan man startar ett projektarbete eller använder den pedagogiska dokumentationen, ”är det 

viktigt att observera barnens intresse och nyfikenheter tillsammans med sitt arbetslag och 

pedagogistan”. Utifrån observationerna börjar alltså deras projektarbete som jag anser utgår 

ifrån ett tydligt barnperspektiv, där barnens intresse och nyfikenhet ligger till grund för detta.   

Efter den pedagogiska dokumentationen reflekterar F1 tillsammans med sitt arbetslag och 

pedagogistan kring vad som har åstadkommits. Detta gör dem ungefär en gång i veckan. Vid 

                                                 
1 Pedagogisk handledare inom 

  Reggio Emilia filosofin 
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varje reflektionstillfälle kring den pedagogiska dokumentationen använder de förskolans 

styrdokument som underlag.  

F1 påtalar att hon först och främst dokumenterar för att som pedagog kunna synliggöra barns 

lärandeprocesser, men också för att vidare kunna bedriva ett pedagogiskt arbete som leder till 

en god språkutveckling. Dessutom dokumenterar hon för att inkludera föräldrarna i det 

pedagogiska arbetet som sker på förskolan, att de får ta del av sina barns göranden och 

lärande. Hon uttrycker det på följande sätt: 

Genom föräldrars delaktighet får jag en respons och en 

uppmuntran som hjälper mig att utvecklas som pedagog. Jag ser 

flera syften med pedagogisk dokumentation, men den främsta är 

nog att visa på hur och på vilket sätt barnen utvecklas. Det är inte 

bara vi pedagoger som bör se denna utveckling, föräldrar har en 

stor del i det hela. (Förskollärare F1) 

6.2 Förskollärare, F2: 

F2 är en pedagog som arbetar med 4-5 åringar och  hon är målmedveten i att arbeta med 

pedagogisk dokumentation och ser det som värdefull. Däremot säger hon att hon inte kan 

påstå att hon använder pedagogisk dokumentation i praktiken ofta. Detta beror enligt henne på 

att barngrupperna är för stora men hon försöker att använda digital utrustning när det finns 

några enstaka tillfällen att göra det. Vidare berättar hon att när tillfället finns för att 

dokumentera passar hon på att inkludera barnen genom att samtala med dem kring deras egna 

dokumenterade upplevelser. Hon lyfter således upp enligt min mening språket som en artefakt 

i barnets lärande och utveckling. Dessutom brukar hon även reflektera tillsammans med sina 

kollegor kring en pedagogisk dokumentation. F2 tycker att reflektionen är nyttig men att det 

borde finnas en pedagogista som håller i gång ämnet pedagogisk dokumentation. ”Förskolan 

har inte möjligheten att anställa en pedagogista eftersom det är en organisatorisk fråga” 

F2 betonar vikten av att dokumentationen skall ske för barnens skull. Hon menar att en 

pedagogisk dokumentation är ett underlag för samtal och dialoger barn emellan och mellan 

barn och pedagoger, där språket är i fokus. Hon belägger det på följande sätt: 

Det är viktigt att en pedagogisk dokumentation inkluderar barnen. 

När jag dokumenterar tänker jag absolut på att det gagnar mig som 

pedagog att få se hur jag arbetar. Men jag anser att det är barnen 
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som ger oss möjligheten att utföra en pedagogisk dokumentation. 

Barnen är drivkraften bakom den, deras kunskaper och intressen 

ligger till grund för dokumentationen. (Förskollärare, F2)   

Syftet med den pedagogiska dokumentationen framlägger hon som någonting som skall 

beröra föräldrar genom att dem får ta del av sina barns lärandeprocesser. Utöver detta ser hon 

pedagogisk dokumentation med ett syfte att det gagnar barns utveckling och lärande samt 

pedagogernas kompetenser och förhållningssätt. Enligt min mening skulle jag vilja påstå att 

trots att pedagogen F2 ovan belägger att hon inte har mycket tid för pedagogisk 

dokumentation, ser jag hennes pedagogiska förhållningssätt utifrån studiens teoretiska 

aspekter. Detta med tanke på att hon lyfter upp barnet som en inkluderande faktor i att själv 

vara med och konstruera sina kunskaper, med språket i fokus.   

6.3 Förskollärare, F3: 

F3 arbetar med yngre barn i åldrarna 1-3 år. ”Under min utbildning har jag fått en insikt i vad 

pedagogisk dokumentation är samt hur man kan dokumentera”. Hon ser pedagogisk 

dokumentation som någonting som gynnar både barn och pedagoger och anser att pedagogisk 

dokumentation är en väsentlig faktor i det vardagliga pedagogiska arbetet. 

I och med att F3 arbetar på en småbarnsavdelning nämner hon att hon tar många bilder på 

barnens görande. Ibland spelar hon även in barnens röster ifall de uttrycker nya ord. Hon 

berättar vidare att det intressanta med att ta bilder och spela in barnens röster är att barnen 

reagerar positivt och med glädje, när hon visar dokumentationen för dem. ”Barnen brukar 

peka på bilderna och känna igen sig själva”. När barnen känner igen sig själva beskriver hon 

att hon som pedagog oftast är tvungen att tolka bilderna och försöka avgöra vart barnen 

befinner sig i sin lärandeprocess, vilket jag anser går att förknippa med den proximala zonen. 

F3 försöker därmed att göra en tolkning av vart barnen befinner sig i självaste 

utvecklingszonen. Detta gör hon med tanke på att barnen är små och saknar ett brett 

ordförråd. Hon tycker också att möjligheterna att utföra en pedagogisk dokumentation skulle 

bli bättre om det fanns en pedagogista att kunna bolla idéer med. För tillfället reflekterar hon 

över pedagogisk dokumentation tillsammans med sitt arbetslag men bekräftar att hon ibland 

vill vända sig till en person som har andra typer av kompetenser inom området pedagogisk 

dokumentation.  

F3 ser syftet med pedagogisk dokumentation som någonting som hjälper henne att se och visa 

på hur barnen utvecklas. Samtidigt anser hon att dokumenterandet även inkluderar 
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föräldrarna, att de skall få se vilka upplevelser barnen har varit med om under dagen. Detta 

beskriver hon nedan: 

Barnen tycker det är väldigt roligt att inkludera sina föräldrar. 

Själva vet de nog inte om det men så fort deras föräldrar kommer 

blir barnen väldigt glada. Då brukar dem ta sina föräldrar i handen 

och gå ut i hallen och peka på bilderna som hänger. Dessutom 

poängtera med en glädje att det är dem själva som finns med på 

bilderna. (Förskollärare, F3) 

6.4 Förskollärare, F4: 

F4 arbetar på en småbarnsavdelning med barn mellan 1-3 år. Hennes förskola är en Reggio 

Emilia inspirerad förskola med filosofin det rika kompetenta barnet som utgångspunkt. Hon 

berättar att vikten på hennes förskola  läggs i det kollektiva lärandet. Hon menar på att det 

kollektiva lärandet ger möjligheten att barn och vuxna lär sig ifrån varandra i en social 

interaktion. Min tolkning är att hon förmodligen omedvetet arbetar ur ett sociokulturellt 

perspektiv, där den sociala interaktionen blir värdefull som artefakt. 

F4 arbetar med projektarbete tre gånger i veckan i smågrupper och dokumenterar det som 

sker. Hon anser att för att dokumentationen skall te sig i att bli pedagogisk, reflekterar hon 

över den pedagogiska dokumentationen tillsammans med barnen. Detta gör hon genom att 

visa bilder för barnen och använda övrig teknisk utrustning. Utöver en reflektion med barnen 

berättar F4 att reflektionen även  sker mellan arbetslaget tillsammans med en pedagogista. Då 

brukar arbetslaget redogöra kring olika användbara mallar som man konkret skall arbeta med 

för att på ett tydligare sätt synliggöra barnens lärandeprocesser. Dessutom använder de sig 

utav en språkanalys tre gånger per år, för att dokumentera barnens språkutveckling, både 

individuellt och universellt. I ett sådant sammanhang där språkanalysen utförs är 

förskolechefen och pedagogistan delaktiga.  

Pedagogisk dokumentation betyder för henne att inte endast synliggöra barns 

lärandeprocesser. Hon beskriver: ”Ur mitt perspektiv är inte endast pedagogisk 

dokumentation till för att synliggöra någonting. Jag ser det mer som att man lyfter upp styrkor 

i ett lärande som sker”. 

Syftet med pedagogisk dokumentation för F4 är att skapa en förskola som har kvalité och som 

bygger på forskning samt vetenskapliga teorier. Med vetenskapliga teorier som utgångspunkt 
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menar hon på att när hon reflekterar tillsammans med sina kollegor och förskolechefen, 

stannar man upp och försöker se en pedagogisk dokumentation på djupet. Man granskar om 

dokumentationen bygger på en inlärningsteori som ett sociokulturellt perspektiv etc.  

F4 betonar ”syftet jag har som pedagog är att genom en dokumentation utveckla mina 

kompetenser vidare, för att på bästa sätt kunna planera och utföra mitt pedagogiska arbete 

med barnet i fokus”. Hon betonar således vikten av att reflektera kring en pedagogisk 

dokumentation som någonting oerhört viktigt, enligt min mening främst ur ett barnperspektiv 

eftersom hon betonar barnet som centralt.  

6.5 Förskollärare, F5: 

F5 kan inte påstå att hon använder pedagogisk dokumentation vardagligen men hon försöker 

dokumentera barnens lärande och utveckling så gott det går. Anledningen till att hon inte 

dokumenterar ofta är på grund av organisationen. F5 menar här att det oftast är många sjuka 

pedagoger, vikarier och för stora barngrupper som försvårar möjligheterna att dokumentera. 

Pedagogisk dokumentation för F5 innebär att man får möjligheten att se barns lärande utifrån 

olika perspektiv. Men också att barnen själva inkluderas i att se sitt eget lärande och på vilket 

sätt detta lärande kan utvecklas. Den pedagogiska dokumentationen uttrycker F5 som: 

Det är ett förhållningssätt och inte en slags bedömning. Vi måste 

som pedagoger kunna finna oss i att hitta strategier och visa på det 

lärande som sker. (Förskollärare, F5)  

Syftet med den pedagogiska dokumentationen för F5 är att det är som ett slags bevis på att 

man arbetar med kvalité och vill utveckla en verksamhet. Hon betonar att när hon själv utför 

en pedagogisk dokumentation så gör hon det inte för att bedöma barnen eller peka på brister. 

”Det är viktigt anser jag att inte förknippa en pedagogisk dokumentation med någonting som 

skall synliggöra huruvida ett barn gör fel eller inte, det handlar om att se dokumentationen 

som en utgångspunkt som visar på barnets befintliga processande” För henne handlar det 

således om att den pedagogiska dokumentationen som ett förhållningssätt skall vara till hjälp i 

ett nuvarande lärande och utveckling, men också ett fortsatt. Detta på grund av att hon betonar 

att ”lärande och utveckling inte kan skiljas åt”, vilket indikerar enligt mig att hon är väldigt 

sociokulturellt influerad som pedagog och ser barnen som en resurs, där det inte dras en linje 

mellan lärande och utveckling.  
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6.6 Förskollärare, F6: 

Pedagogisk dokumentation är värdefullt för F6. Hon berättar att när hon dokumenterar med 

hjälp av olika digitala verktyg, får hon en inblick i vad som sker i barnens lärande, ”dem 

digitala verktygen hjälper mig att göra en pedagogisk dokumentation på olika sätt, det blir 

spännande för mig men också barnen” Hon påpekar att dokumentationen på förskolan inte är 

detsamma som i förskoleklassen, där hon arbetat tidigare: 

Jag anser att på förskolan finns många olika dimensioner i våra 

dokumentationer. Jag menar att när jag exempelvis arbetade i 

förskoleklassen upplevde jag att dokumentationen där handlade 

om att bedöma barnets kunnande. I förskolan ser vi det kompetenta 

barnet och arbetar utifrån de förmågor och intressen som barnen 

visar. (Förskollärare, F6) 

Utifrån citatet ovan ser man klart och tydligt att F6 lägger en stor vikt vid att se barnet som 

rikt och kompetent, en tydlig förankring ur ett barnperspektiv, enligt min mening. Jag tolkar 

hennes uppfattning gällande den pedagogiska dokumentationen som att det är barnet som 

utgör den största rollen. Dennes behov och intressen är det som väger mest. 

F6 anser att hon dokumenterar främst för barnens skull, att barnen skall vara delaktiga i sina 

lärandeprocesser. Samtidigt betonar hon vikten av att föräldrarna skall vara delaktiga och 

kunna påverka det pedagogiska arbetet. Hon ser föräldrarna som ett slags stöd att luta den 

pedagogiska dokumentationen mot. Även arbetslaget och reflektionen kring den pedagogiska 

dokumentationen är ett stöd för henne. Med arbetslaget upplever hon att man kan jämföra 

dokumentationer och hitta intressanta infallsvinklar, för att på bästa sätt främja barns 

utveckling och lärande.  

Syftet med den pedagogiska dokumentation är att dels ”följa det som står i förskolans 

läroplan, eftersom det är vår uppgift som pedagoger” men också att sträva efter ett kvalitativt 

arbete på förskolan. 

7. Analys 
I detta avsnitt kommer jag att analysera, reflektera och dra slutsatser utifrån de svar jag fått 

genom intervjuerna och förankra i relevant litteratur. Genom att analysen delas upp i stycken 

som berör frågeställningarna som finns i syftestexten, blir analysen tydligare. 
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7.1 Vad betyder pedagogisk dokumentation för pedagogerna? 

Pedagogisk dokumentation ser alla pedagoger som ett viktigt verktyg i deras pedagogiska 

arbete, för att kunna främja barns lärande och utveckling. Samtidigt betyder en pedagogisk 

dokumentation för pedagogerna att man skall se barnet som rikt och kompetent och samtala 

med barnen kring en pedagogisk dokumentation. Pedagog 1 uttrycker det som att ”det är 

viktigt att dokumentera barnens möjligheter och inte brister i deras lärandeprocesser samtidigt 

som de tillsammans med oss pedagoger för en dialog”. I dialogen kring en pedagogisk 

dokumentation tillsammans med barnen menar Lenz Taguchi (1997) att man som pedagog 

skall undvika i att hamna i ett enkelt fråga-svars-mönster, där pedagogen är den som övertar 

makten i att ställa frågor. Det handlar snarare om enligt Lenz Taguchi (1997) att pedagoger 

och barn tillsammans skall vara medkonstruktörer, att barnen är delaktiga i sin lärandeprocess 

och själva formulerar frågor som bygger på nyfikenhet. Ur ett sociokulturellt perspektiv blir 

språket således ett viktigt redskap för barnens lärande och utveckling, vilket jag anser att 

pedagogerna premierar som betydelsefullt i en pedagogisk dokumentation. Språket som 

komponent menar skribenterna Tove Jonstoij & Åsa Tolgraven (2001) öppnar möjligheter för 

barn att söka kunskaper på. Därmed drar jag den slutsatsen att pedagogerna arbetar ur ett 

sociokulturellt perspektiv, då språket ses som en betydelsefull artefakt, i vilket barnen ges 

möjligheten att uttrycka, förstå och förklara sin omvärld. Även förskolans styrdokument (Lpfö 

98, 2010) lyfter upp det faktum att pedagoger skall bedriva ett pedagogiskt arbete som leder 

till att barn stimuleras och utmanas i sin språk-och kommunikationsutveckling.  

I och med att pedagogerna även ger barnen en möjlighet för reflektion kring en pedagogisk 

dokumentation, finner jag att pedagogernas pedagogiska arbete i detta sammanhang sker klart 

och tydligt utifrån ett barnperspektiv, där barnet är i fokus. Qvarsell (2012) pekar på att den 

värdefullaste faktorn när man talar om barnperspektiv är just att se barnet som en egen 

individ, med förmågan att redogöra kring sin omgivning. 

7.2 För vem dokumenterar pedagogerna? 

Pedagogerna är alla överens om att de dokumenterar för att främja barns utveckling och 

lärande. Dokumentationen sker genom att sätta barnen i fokus, deras görande, skapande, lek, 

samspel etc. allt som barnen upplever skall ständigt ses som någonting centralt. Pedagog 3 

menar att den pedagogiska dokumentationen måste ske för barnens bästa och utveckling ”det 

är väldigt viktigt att en pedagogisk dokumentation görs för att barnen skall få ta del av den, att 

man återgår till det som har gjorts”. Genom att man återgår till en tidigare pedagogisk 

dokumentation och låter barnen samtala kring den, menar Lenz Taguchi (1997) att man kan 
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jämföra gamla pedagogiska dokumentationer med nya. På ett sådant sätt får barnen också en 

intressant inblick i hur de har utvecklats kunskapsmässigt under en viss period. Enligt min 

mening anser jag att det är lämpligt för pedagoger överlag att ge barn möjligheten att återgå 

till sina tidigare kunskaper och jämföra dessa med befintliga kunskaper, för att se hur och på 

vilket sätt man har utvecklats. Detta på grund av att kunskap inte är ett entydigt begrepp, 

”kunskap kommer till uttryck i olika former- såsom fakta, förståelse, färdighet och 

förtrogenhet” (Lpfö 98, 2010;6). 

Utifrån ett barnperspektiv skulle jag vilja påstå att pedagogerna sätter barnens ståndpunkter 

före sina egna. Det styrks klart och tydligt på det sättet att pedagogerna betonar att det barnen 

gör, säger, leker eller ger uttryck för, premieras som någonting värdefullt. För mig betyder 

detta att alla sex pedagoger utgår ifrån barnens perspektiv och inte sina egna perspektiv, när 

de dokumenterar, tolkar eller reflekterar över en pedagogisk dokumentation. Att utgå utifrån 

ett barnperspektiv handlar enligt forskarna Ingrid Pramling Samuelsson och Sonja Sheridan 

(1999) om att pedagoger försöker resonera och diskutera tillsammans med barnen kring hur 

de tänker och vilka ståndpunkter de förhåller sig till, vid ett skapande eller en utvärdering av 

en pedagogisk dokumentation.  

7.3 Vad anser pedagogerna är syftet med den pedagogiska   

dokumentationen? 

Syftet med den pedagogiska dokumentationen för pedagogerna är att se var barnen befinner 

sig i sina lärandeprocesser och att det skall ske utifrån barnens intressen. Enligt min mening 

utgår pedagogerna i detta fall väldigt mycket utifrån ett sociokulturellt perspektiv, där 

synliggörandet av lärandeprocesserna sammanlänkas med den proximala utvecklingszonen. 

Det är genom den proximala utvecklingszonen ur ett sociokulturellt perspektiv som 

Strandberg (2006) betonar att pedagoger får ett hum om på vilket sätt barn utvecklas i sitt 

lärande. Vidare anser jag att när pedagogerna stannar upp för att bekanta sig med barnens 

befintliga lärandeprocesser blir barnens intressen någonting som utgör en central grund, i 

självaste syftet med den pedagogiska dokumentationen. Barnens intressen blir utöver ett 

sociokulturellt perspektiv, av stor vikt när vi talar om ett barnperspektiv. Halldén (2003) 

menar här på att vid synliggörandet av barns lärandeprocesser genom en pedagogisk 

dokumentation måste barn ges möjligheten att uttrycka sina erfarenheter som de möter. Syftet 

med en pedagogisk dokumentation blir således inte endast att se vad barn kan eller har 

kunnat, utan jag drar den slutsatsen att det barnet har kunnat och fortsätter kunna, präglas av 

deras erfarenheter och intressen utifrån barnet självt.  
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Ett annat syfte är att förbättra och utveckla kvalitén på förskolan i det pedagogiska arbete som 

råder. Pedagog 5 uttrycker det som att ”om vi inte arbetar med pedagogisk dokumentation så 

kan vi inte synliggöra den pedagogiska verksamheten på förskolan, på ett gediget sätt som 

gagnar oss pedagoger och barn”. Vidare är syftet med en pedagogisk dokumentation enligt 

pedagog 5 att vi kan se hur och på vilket sätt förskolans inre miljöer påverkar barns 

meningsskapande. Den inre miljön blir alltså en viktig del i dokumentationsarbetet. Åberg och 

Lenz Taguchi (2005) menar just att en pedagogisk dokumentation bör omges av barn som har 

lust att utforska och undersöka sin omvärld. Men det är också enligt Åberg och Lenz Taguchi 

(2005) som förskolans inre miljö spelar roll för den pedagogiska dokumentationen. Därmed 

bör pedagoger fundera över enligt mig vilken inre miljö som barn bekantar sig i när de 

utforskar. Detta på grund av att pedagoger genom sin verksamhet och pedagogiska 

dokumentation ansvarar över att barn ”ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att 

erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper” (Lpfö 98, 2010;11) 

8. Diskussion & slutsats 
I min studie finner jag generellt sätt att den pedagogiska dokumentationen ses som ett 

förhållningssätt, där man kan dokumentera barns lärande och utveckling. Detta 

överensstämmer väldigt bra med läroplanens riktlinjer över att man skall dokumentera barns 

lärandeprocesser. I läroplan för förskolan (Lpfö 98, 2010) uttrycks det att pedagoger 

kontinuerligt skall dokumentera, följa upp och analysera ”hur barns förmågor och kunnande 

kontinuerligt förändras inom målområdena i förhållande till de förutsättningar för utveckling 

och lärande som förskolan bidrar med” (Lpfö 98, 2010;15). Att dokumentera utifrån dessa 

riktlinjer finner jag att alla pedagoger gör. För att exempelvis dokumentera kontinuerligt inom 

olika målområden, är en slutsats i denna studie att det sker med hjälp av reflektion. 

Reflektionen framkommer som en väsentlig faktor där Åberg (2005) i tidigare forskning 

betonar just att med hjälp av reflektion blir inte bara en dokumentation pedagogisk, den blir 

ett sätt att se hur barns förmågor och kunnande förändras utifrån olika perspektiv. 

Pedagogerna använder således den pedagogiska dokumentationen inte endast som ett 

förhållningssätt, utan även som ett kommunikativt redskap som skapar möjligheter för 

dialoger mellan barn samt vuxna. Detta sker enligt min mening utifrån ett barnperspektiv, där 

barnet sätts i fokus och får möjligheten att berätta sina erfarenheter och upplevelser.  

 

En annan intressant dimension som jag finner hos pedagogerna i min studie i likhet med den 

studie som Vallberg Roth (2014) har utfört, är att pedagogisk dokumentation ses som ett 
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verktyg i att främja barns utveckling och lärande. Däremot gör jag en distinktion mellan 

Vallberg Roths (2014) studie och denna studie på det sättet att Vallberg Roth (2014) finner att 

pedagoger på olika förskolor använder pedagogisk dokumentation, när det gäller att bedöma 

verksamhetens pedagogiska arbete. I min studie framgår inte tydligt att pedagoger är bekanta 

med bedömning eller olika slags bedömningsmallar eftersom deras syn på pedagogisk 

dokumentation inte förknippas med bedömning. Snarare ser pedagoger i denna studie 

pedagogisk dokumentation som ett hjälpmedel för att utveckla en verksamhet, och inte en 

bedömning av den. Ur min synvinkel skulle jag vilja påstå att pedagogisk dokumentation i 

sig, inte bör te sig i att vi fokuserar på att bedöma barn eller en verksamhet. Däremot anser jag 

precis som Vallberg Roth (2011) som i sin forskningsartikel tog upp, att pedagoger inte skall 

hysa en rädsla över att faktiskt öppet våga diskutera kring var barn befinner sig i sin 

lärandeprocess. Samt hur pedagoger ser på att utveckla en pedagogisk verksamhet, även om 

det vore att betrakta som bedömning av något slag, att helt enkelt våga rikta blicken framåt. 

8.1 Förslag på vidare forskning  

 

Innan jag framlägger några egna tankar kring min studie och förslag på vidare forskning vill 

jag citera följande: 

Någon kanske vet vad ett barn är, men ingen vet vad det kan bli. 

Någon kanske vet vad en förskola är, men ingen vet vad den kan 

bli. Någon kanske vet vad världen är, men ingen vet vad den kan 

bli. (Åberg, 2005;45)  

Trots att jag arbetat länge som pedagog på förskolan, gav denna studie mig möjligheten att se 

pedagogisk dokumentation utifrån många olika perspektiv. Alla intervjuer som jag utförde 

med de sex pedagogerna gav mig en bredare inblick i hur den pedagogiska dokumentationen 

kan användas i praktiken. Utöver detta fick jag bredare kompetenser genom all litteratur och 

genom mina snart utförda tre år av utbildning på Södertörns Högskola. Alla dessa erfarenheter 

tar jag med mig i mitt fortsatta pedagogiska arbete. Men någonting som jag skulle vilja 

utforska vidare är hur vi pedagoger dokumenterar barns lärandeprocesser ur ett demokratiskt 

perspektiv, med tanke på att barn är demokratiska medborgare i vårt samhälle. Hur vet vi att 

barnen vill bli dokumenterade? Är det så självklart?, dessa frågeställningar är väldigt 

intressanta och väsentliga att kunna forska vidare kring. Vi har inte endast makt över 

pedagogiken, utan vi har även makt över barnen. Men, skall det verkligen vara så? 
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9. Bilaga 
Intervjufrågor: 

Hur länge har du arbetat inom förskolan? 

Arbetar du med barn mellan 1-3 år eller 3-5 år? 

Hur många pedagoger är ni på avdelningen? Är det så att ni arbetar heltid eller deltid? 

Hur många inskrivna barn har ni i er barngrupp? 

Hur ofta dokumenterar ni? 

- Varje dag? 

- Några gånger i veckan? 

- Några gånger per månad? 

Vad för slags verktyg använder ni när ni dokumenterar? 

Hur gör ni för att dokumentationen skall bli pedagogisk? 

För vem dokumenterar ni? 

Vad händer efter att ni dokumenterat? 

Vad har ni för syfte med den pedagogiska dokumentationen i ert arbete? 

Är det bara förskoleläraren som dokumenterar? Eller gör hela arbetslaget det? 

Övriga önskemål som ni vill tillägga? 
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