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Abstract  

 

This essay is about pedagogical documentation in the preschool.The purpose with this study is 

to describe how seven different preschool teachers experience working with pedagogical 

documentation in the preschool.  

I want to investigate what's made visible in the pedagogical documentation and how it's used 

in practice.  

Through a qualitative survey in the form of interviews in two preschools, I have taken part in 

seven preschool teachers experiences and reflections about the pedagogical documentation.  

The interviews constitutes the base in the results that I have broken up in different themes. In 

my result, I have found that preschool teachers see's the pedagogical documentation as a tool 

that fills many different functions.  

 

Pedagogical documentation highlights the way children learn, how the pedagogue acts and 

how the environment and materials have an inpact on what's executed in practice.  

In summary, pedagogical documentation is a working-tool that reveals how children learn, but 

also shows the pedagogue's view on children, knowledge and learning.  
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1. Inledning 

 

Pedagogisk dokumentation har alltid varit ett område för intressanta diskussioner i förskolan. 

Diskussionerna handlar ofta om varför vi dokumenterar och för vems skull vi gör det. I 

diskussionerna dyker det också upp tankar och funderingar kring om barnen får utnågot av 

pedagogisk dokumentation och om verksamheten verkligen vinnerpå det. Pedagogerna har 

olika syften medpedagogisk dokumentation och ser barns lärande på olika sätt.    

 

Pedagogisk dokumentation beskrivs i den reviderade läroplanen somett arbetsverktyg som 

kan användas i förskolan för att följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten. Anna Palmer 

som är en av författarnasom har varit med och skrivit skolverkets stödmaterial som heter 

Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolanskriver att pedagogisk dokumentation 

hänger ihop med " ett särskilt arbetssätt och pedagogiskt tänkande” (Palmer 2012, s15).Hon 

menar att pedagogisk dokumentation handlar om att lyssna noga till det som sägs och 

omsorgsfullt iaktta det som händer samt fånga barnens lärprocesser och lärstrategier. 

Pedagogisk dokumentation blir såsom Gunilla Dahlberg beskriver i samma bok som en 

"transformativ kraft” i arbetet som förbinder och skapar relationer mellan dokumentationen 

och barnen, mellan barnen sinsemellan närde reflekterar över dokumentationen, och mellan 

barnen, personalen och föräldrarna (Palmer 2012, s.17 ). 

 

År 2010 fick Sverige en ny skollag som omfattar alla utbildningsformer. Enligt den nya lagen 

skall förskolan bedriva en utbildning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet. Det innebär att förskolans verksamhet ska hitta stöd i forskning för de metoder 

förskolan använder. Det innebär också att förskollärare stödjer sig på erfarenheter som prövats 

under en längre tid, som är granskad och dokumenterad (skolverket 2013). Pedagogisk 

dokumentation har fått ökad tyngd genom den nya lagen. Lärandeuppdraget på förskolan har 

förstärkts, kravet på pedagogisk dokumentation har ökat och fått som statligt erkännande, 

pedagogisk dokumentation presenterades i den nya lagen som en arbetsmetod som synliggör 

förskolans kvalitetsarbete där verksamheten planeras, följs upp och utvecklas i förhållande till 

målen. På detta sätt blir pedagogisk dokumentation ett verktyg där barn och pedagoger ser sig 

själva i dokumentationerna och blir synliggjorda och sedda. Detta ger mer utrymme för 
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förskolans ledning, brukare och skolinspektionen att utvärdera, kontrollera och bedöma 

verksamheten.  

 

Förskolan är sedan den 1 juli 2011 en egen skolform och bildar därmed det första steget i 

landets utbildningssystem. Detta innebär ett ökat fokus på lärandeuppdraget samt pedagogisk 

dokumentation. I den reviderade läroplanen för förskolan (2010) uttrycks tydligt att 

verksamheten och de pedagogiska processerna ska dokumenteras, följas upp och utvärderas. 

För att detta ska kunna genomföras ska "varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och 

systematiskt dokumenteras och analyseras"( LPfö 2010, s. 14).  

 

Min uppsats kommer att handla om hur pedagogisk dokumentation kan vara ett verktyg som 

synliggör lärandet förbåde barn och pedagoger. Jag kommer att undersöka hur pedagogisk 

dokumentation möjliggör för pedagogerna att undersöka, beskriva, förstå och förklara barnens 

lärande i vardagspraktiken och hur pedagogisk dokumentation kan leda till att även 

pedagogen går i ett lärande.  

 

2. Bakgrund 

 

I boken uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan skriver författarna att pedagogisk 

dokumentation som ett verktyg är en relativ ny företeelser i svensk förskola. I drygt tjugo fem 

år har förskolans personal intresserat sig för pedagogisk dokumentation som ett arbetsverktyg 

som hänger ihop med ett särskilt arbetssätt och pedagogiskt tänkande (skolverket 2012, s.13).  

 

 Under 1990- talet började ett nytt tänkande kring synen på barnsutveckling och lärande, 

diskussionerna var som en slags kritik mot barnobservationer, vilka grundade sig i 

utvecklingspsykologiska idéer om barns utveckling och mognad. De nya idéerna grundade sig 

i tanken om att barnets kunskap skulle uppmärksammas och uppmuntras genom vägledning 

av pedagogen. Barnen anses kunna bidra till lärandet utifrån sina egna erfarenheter. 

Förskolans arbete med observation och dokumentation diskuterats utifrån perspektivet att 

barn kompetenser ska fokuseras snarare än barns brister. Enligt den här tolkningen framstår 

barndom som en social konstruktion och barnet som en medkonstruktör av kunskap, identitet 

och kultur. Barn anses kunna bidra till lärandet utifrån sina erfarenheter och utifrån sina 
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erfarenheter. Syftet med observation ochdokumentation är att ta del av barns tankar, frågor 

och erfarenheter (Dahlberg m.fl. 2009, s.218). 

  

Begreppet pedagogisk dokumentation förknippas ofta med Reggio Emilia. Carina Hall, 

undervisningsråd på skolverket skriver i lärarnas Nyheter,lärarförbundets tidning för alla 

förskollärare att pedagogisk dokumentation är ett verktyg som lyfts fram som ett exempel i 

förarbetet till läroplanen och skollagen, däremot hävdar hon att man inte kan sätta 

likhetstecken mellan pedagogisk dokumentation i Sverige och i den lilla staden i Italien som 

begreppet härstammar ifrån.  

 

3.Syfte 

 

Syftet med den här uppsatsen är att undersökavad som synliggörs i pedagogisk 

dokumentation, hur pedagogerna uppmärksammar barnslärande, lärprocesser och lär 

strategier under dokumentationsprocessen samt hur pedagogerna identifierar och beskriver 

lärandet i pedagogisk dokumentation.  

 

 

4. Frågeställningar 

 

 Hur används pedagogisk dokumentation på förskolan? 

 Vad har förskollärarna för syfte med pedagogisk dokumentation?  

 Hur synliggörs barnens lärandeprocesser i dokumentationer? 
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5. Tidigare Forskning 

 

Ingela Elfstöm anser i sin forskning att pedagogisk dokumentation är ett omfattande och 

krävande projekt. Det kräver reflektion, analys och kunskap samt praktiska färdigheter för att 

kunna dokumentera med hjälp av olika medier. Dessutom behövs det en organisation som kan 

stödja analys, reflektion och ett experimenterande förhållningssätt. Arbetet med pedagogisk 

dokumentation styr in förskollärarna mot ett aktivt lyssnande på barnens intresse, nyfikenhet 

och gemensamma läroprocesser (Elfström 2013, s.261). Ingela Elfström pekar också mot att 

dokumentationen ger upphov till reflektionsprocesser där förskollärarna omprövar sin 

barnsyn, kunskapssyn och lärandesyn. Hon menar att reflektions- och analysarbetet " vidgar 

förskollärarnas kompetens att se och omfatta relationer mellan pedagogisk miljö, material, 

innehåll, barngruppen och deras egna intentioner och förhållningssätt som pedagoger 

(Elfström 2013, s.263).  

 

Vid analysen av intervjuer i min studie framkom det att pedagogisk dokumentation är ett 

verktyg som kan användas för bedömning och utvärdering. Med hjälp av Bjervås avhandling 

blev det möjligt för mig att förstå att pedagogisk dokumentation synliggör och bedömer 

barnets lärande och handlande i relation till pedagoger, barngruppen och miljön. Lise- Lotte 

Bjervås lyfter upp dilemman som uppstår i arbetet med pedagogisk dokumentation när lärare 

gör bedömningar av barns kunskaper utifrån det som har dokumenterats. Bjervås (2011) visar 

i sin forskning hur lärarna talar om barnens nyfikenhet och läroprocesser på ett sätt som inte 

blir möjligt då standardiserade tester och kartläggningar används. Hon anser också att 

förskolebarnen brukar anpassa sig till bedömningsinstrument vid sådana tester och 

kartläggningar eftersom bedömningsinstrument ofta innehåller någon form av checklista som 

utgår från ett särskilt sätt att visa efterfrågad kunskap eller förmåga (Bjervås 2011, s.216).  

 

Arbetet med det empiriska materialet visade också ett etiskt perspektiv i pedagogernas tal om 

pedagogisk dokumentation. Anne- Li Lindgren och Anna Sparrman lyfter upp etiska 

diskussioner omkring vad dokumentationen innebär när den pedagogiska praktiken blir 

synlig, hörbar och konkret, men även att pedagogisk dokumentation i form av anteckningar, 

videoinspelningar, foton och barns egna alster kan väcka reflektioner kring verksamheten. 

Pedagogisk dokumentation kan även synliggöra diskurser och teorier som pedagoger agerar 
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utifrån. Med en sådan tolkningsram kan pedagogisk dokumentation betraktas som ett verktyg 

för reglering (Lindgren& Sparrman 2003, s.62-63)  

Jag tycker att dessa aspekter ger mig en möjlighet att se på forskningsproblemet ur olika 

synvinklar.  

 

6. Teoretiskautgångspunkter  

För tolkning och analys kommer jag att använda mig av ett socialkonstruktionistiskt 

perspektiv i min uppsats. En grundläggande föreställning som socialkonstruktionism utgår 

ifrån att det vi ser aldrig kan tolkas som en spegelbild av en sann verklighet. "Sanningen" är 

inte objektiv, kunskap är föränderlig och beroende av tid och rum och verkligheten skapas och 

konstrueras i våra upplevelser. Jonathan Potter anser att ett socialkonstruktionistiskt 

perspektiv strävar mot att gå bortom sant eller falskt och istället belysa hur det som studeras 

kan vara eller kan bli (Potter 1996 se Alvesson & Sköldberg 2009, s.97).  

 

Hillevi Lenz Taguchi har i sin bok Varför pedagogisk dokumentation? gjort ett teoretiskt 

anslag utifrån ett konstruktionistiskt sätt att se på kunskap och lärandet. Hon beskriver hur 

pedagogisk dokumentation kan användas som arbetsverktyg för att förändra förhållningssätt, 

praktik och teori. Med hjälp av dokumentationen kan pedagogen följa sin egen läroprocess 

lika väl som barnens läroprocesser.  

 

Lenz Taguchi (1997) skriver också i samma bok att barnen kommunicerar sin kunskap och 

sina erfarenheter via teckningar, målningar, bygg och konstruktion och skrifter. Pedagogisk 

dokumentation ger pedagogen en möjlighet att kommunicera tillbaka till barnen genom att 

läsa och berätta vad de har sagt eller gjort. På så sätt kan barnen få syn på och komma ihåg sitt 

eget tänkande och handlande. Detta blir som en utgångspunkt för att komma vidare i 

utforskandet. Pedagogerna kan också använda dokumentationen som underlag för 

diskussioner med pedagoger, föräldrar eller utomstående om vad barnen tänker, gör och vill 

utforska av sinomgivning (Lenz Taguchi 1997, s.17-28) 

 

Att använda socialkonstruktionism som perspektiv i ett analysarbete innebär att forskaren inte 

kan dra en slutsats om hur någonting verkligen är för att människors beskrivning av världen är 
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bara versioner och konstruktioner av en verklighet. Istället riktar forskaren sin 

uppmärksamhet mot hur dessa konstruktioner går till genom att studera olika sätt att förstå 

och uppfatta fenomen, dess förutsättningar och följder i olika sammanhang (Alvesson& 

Sköldberg 2009; Börjeson & Palmblad 2007). Enligt denna tolkning kan man aldrig hävda hur 

någonting egentligen är. Resultatet som forskaren kommer fram till blir som ett av många 

andra sätt att se på sanningar.  

 

Jag tycker att detta perspektiv är relevant för min uppsats för att den förklarar den komplexitet 

som uppstår när man försöker att få syn på hur pedagoger ser och identifierar lärandet i 

pedagogisk dokumentation. Detta med tanke på att pedagogernas sätt att tänka kring lärandet 

är ett resultat av en social konstruktion. Den stämmer också överens med hur jag tänker om att 

min uppsats inte handlar om vad som anses rätt eller fel, utan uppsatsen visar och tydliggör 

vad som sägs om lärandet och hur det kommer till uttryck i pedagogisk dokumentation.  

 

- Konstriktionism eller konstruktivism, två olika syn på kunskap 

 

I sin bok Varför pedagogisk dokumentation? gör Hillevi Lenz Taguchi skillnad mellan 

konstruktivistiskt perspektiv och konstruktionistiskt perspektiv och beskriver dessa perspektiv 

som två olika synsätt att se på lärandet och kunskap. Skillnaden handlar mest om att se barnet 

som en kunskapskapare eller en medkonstruktör av kultur och kunskap. Det konstruktivistiskt 

perspektivet ser på lärandet och kunskap som något som finns naturligt och som kan 

förmedlas mellan människor. Kunskapen betraktas som en absolut sanning, det vill säga som 

skild från subjektet/barnet, trots det finns det ett utrymme för en individuell tolkning som gör 

att varje människas syn på dessa sanningar kan skilja sig åt. ( Lenz Taguchi 1997, s43). Det 

konstruktivistiska synsättet har utvecklats av Jean Piaget och Maria Montessori.  

Ur ett konstruktionistiskt perspektiv går det inte att skilja mellan subjekt och objekt, dvs. 

kunskap och barnet. Vi lever i ett fullständigt beroende i förhållandet till världen. Detta gör att 

kunskap är föränderligt och beroende av människor, kultur, tid och rum. Lenz Taguchi anser 

att Reggio Emiliafilosofin inspirerade syn på barn och kunskap tillhör ett konstruktionistiskt 

perspektiv (Lenz Taguchi 1997, s.54).  
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Samtalet med pedagogerna visade på något sätt att de två synsätten lever sida vid sida på 

förskolan idag. Det finns samband mellan dessa perspektiv och det som skiljer de olika 

synsätten åt är hur pedagogerna förhåller sig till kunskap och barnen. 

 

De två synsätten på barnens utveckling och lärande påminner om pedagogisk dokumentation 

och traditionella observationer som har funnits i förskolan under en lång tid. Pedagogisk 

dokumentation vilar på ett konstruktionistiskt perspektiv där barnen betraktas som subjekt, 

kunskapsskapare och kompetent. Lärandet ses inte som linjärt utan består av många olika 

slingrande vägar som i sin tur leder fram till en gemensam kunskap. Enligt detta synsätt 

används pedagogisk dokumentation för att öka barnens kunskaper och förändra den 

pedagogiska verksamheten. Traditionella observationer utgår ifrån det konstruktivistiska 

perspektivet. Här betraktas barnen som objekt eller passiva mottagare av kunskap. 

Observationer används för att registrera, mäta och bedöma barns utveckling. Här ses 

läroprocessen som linjär och följer en bestämd ordning.  

 

7. Metod 

 

Jag har valt att i min undersökning först och främst titta på hur pedagogerna tolkar och 

beskriver lärandet i pedagogisk dokumentation, det som jag vill studera är hur dokumentation 

används i praktiken. För att besvara mina frågeställningar har jag valt att använda mig av 

kvalitativa intervjuer med pedagoger med utgångspunkt från pedagogiska dokumentationer 

som pedagogerna har skrivit. 

 

- Kvalitativ metod  

 

Min uppsats grundar sig på pedagogernas uppfattningar om pedagogisk dokumentation och 

därför har jag valt kvalitativ undersöknings metod. I sin bok Forskningsmetodikens grunder 

skriver Runa Patel och Bo Davidson att kvalitativa undersöknings metoder ger en djupare 

kunskap än den fragmentiserade kunskap som ofta erhålls när vi använder kvantitativa 

metoder ( Patel & Davidson 2003, s. 118), med djupare kunskap menar författarna att en 

kvalitativ metod ger forskaren en djupare förståelse genom att upptäcka sambandet och se 

relationer i företeelser. Pedagogernas berättelser om hur det var kring dokumentation och 
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observationer under 70- talet har hjälpt mig att förstå hur olika teorier samt idéer framhållits 

över tid och hur de har varit betydelsefulla för förskolans utveckling. Framförallt när det 

gäller dokumentationsarbete och även utveckling av den pedagogiska praktiken. Lenz 

Taguchi (2012) anser att de olika synsätten att se på lärandet lär oss mer om vårt eget 

tänkande och handlande och därigenom synliggörs vilka diskurser som påverkat oss genom 

åren (Lenz Taguchi 2012, s.57)     

 

kvalitativ metod gav mig möjligheten att vara mer flexibel, framförallt när det handlade om 

att ställa frågor i den ordning som passade bäst i det enskilda fallet. Frågorna gav mer 

utrymme för pedagogerna att använda sig av erfarenheterna, tänka efter och sätta egna ord på 

tankarna. På så sätt fick jag ny information som var intressant att ta in i min text som till 

exempel berättelser om tidigare arbetssätt, barnsyn och förskolans förändrade uppdrag.  

 

8. Genomförande  

- Urval 

 

Min ambition var att göra intervjuerna i fyra förskolor som arbetar med olika inriktningar. Jag 

fick bara svar från två förskolor. Både två är Reggio Emilia inspirerade förskolor och jobbar 

aktivt med pedagogisk dokumentation. 

 

Jag intervjuade sju pedagogerunder två dagar. Vid det första besöket till den första förskolan 

var många pedagoger inte på plats på grund av sjukdom eller utbildning. Pedagogernasom 

heter Gunilla, Tina, Farzana och Anna ville ha intervjuerna efter rasterna. Varje pedagog fick 

20 - 25 minuter på sig att svara på frågorna. I ljudinspelningar hör man tydligt gråtande barn i 

bakgrunden och jag tolkade att det fanns en viss stress bakom pedagogernas röst. 

 

 Under vecka 44 besökte jag den andra förskolan och genomförde intervjuerna med tre 

pedagoger som heter Eva, Ida och Anitta, intervjuerna tog mellan 25 - 35 minuter per 

pedagog.  
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- Intervjuer 

 

Sammanlagt intervjuades sju pedagoger och dessa intervjuer spelades in med hjälp av en 

surfplatta. Jag började intervjuerna med en kort presentation av syftet med min undersökning. 

Jag informerade om hur data kommer att hanteras, analyseras och sedan publiceras. Jag 

berättade även att intervjupersonen har rätt att inte svara på alla frågor och när som helst kan 

dra sig ur och avsluta intervjun. 

 

Syftet med intervjuer var att titta närmare på pedagogisk dokumentation ur pedagogens 

perspektiv. Pedagogerna hade med sig material i form av pedagogisk dokumentation som 

visade lärande situationer. Pedagogisk dokumentation var ett bra stöd för pedagogerna att 

komma så nära som möjligt det som står i spelet när man pratar om vad som dokumenteras, 

hur det görs och varför. Samtalet kretsade kring följande frågor: 

 

 Vad dokumenterar du? 

 Vad är det som värt att dokumentera och synliggöra? 

 Reflekterar ni i arbetslaget över pedagogisk dokumentation? 

 Hur använder ni pedagogisk dokumentation för att utveckla verksamheten i förskolan? 

 

Jag fick tillgång till vad som kallas kontoret vid det första tillfället.  Det fanns en dator där 

som gjorde det möjligt för pedagogerna att visa dokumentationer av olika slag. Jag spelade in 

alla intervjuer med min surfplatta. Ljudkvalitet var mycket bra och var lätt att arbeta med och 

hantera. Vid det andra tillfället fick jag göra mina intervjuer i personalrummet. Två pedagoger 

tog med sig sina datorer och visade mig dokumentation från projektarbeten.  

 

När jag blev färdig med alla intervjuer, gick jag igenom alla mina anteckningar och 

kommentarer som jag skrev under dessa tillfällen. Jag lyssnade på intervjuerna många gånger 

och skrev ner mina spontana tankar om det som sägs under dessa träffar. 

 

Det som var svårt och nytt för mig, var rollen som forskare. Det jag upplevde var svårast var 

att stå utanför forskningsproblemet och betrakta tankarna utifrån var nästan omöjligt. Jag 

kände igen mig i pedagogernas berättelser och kopplade direkt till mina erfarenheter. Jag 

tänkte också på Vygotskijs tankar om att vi lär oss tillsammans med andra och att människan 
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granskar sina idéer i det sociala samspelet, på så sätt konstruerar vi oss själva i interaktion 

med andra. Dessa intervjuer gav mig en möjlighet att komma i kontakt med mina tankar som 

styr mig och mitt agerande. 

 

- Etiska överväganden  

 

Alla forskare har ett etiskt ansvar och måste följa upp fyra forskningsetiska grundprinciper. 

Principerna utgår från tanken att samhället och samhällets medlemmar har ett berättigat krav 

på att forskning inriktas på väsentliga frågor och att den håller hög kvalitet. Detta krav som 

kallas forskningskravet kan konkretiseras i fyra allmänna krav på forskningen.  

 

 Informationskravet som innebär att forskaren ska informera om syftet med 

undersökningen samt att det är frivilligt att delta och att deltagaren närsomhelst kan 

avbryta sin medverkan 

 Samtyckeskravet innebär att forskaren måste få deltagarens medgivande om att delta i 

undersökningen. Utifrån samtyckeskravet kan deltagaren som bestämma på vilka 

villkor den vill delta 

 konfidentialitetskravet som innebär att alla uppgifter om deltagare ska behandlas 

konfidentiellt och inte kunna härledas till deltagarna 

 nyttjandeskravet som innebär att det insamlade materialet inte får användas till annat än det 

aktuella forskningssyftet 

(Vetenskapsrådet 2015) 

Alla deltagare samtyckte till att delta i intervjuerna. Jag har informerat om hur det insamlade 

materialet kommer att användas i min uppsats, att jag kommer att anonymisera 

intervjupersonerna men citera deras uttalande i arbetets resultat och analysdel.  

 

–Att erhålla tillträde och samtycke 

 

Mitt tillträde till förskolorna söktes via förskolecheferna via mejl. Informationsbrevet 

skickades till fyra förskolor som ligger i Vällingby, Hässelby Strand och Tensta. Jag 

presenterade mig själv, min undersöknings fråga och syftet med intervjuerna på ett enkelt 

språk. I informations brev beskrev jag också det praktiska genomförandet som jag tänker att 

använda mig av, som till exempel ljudinspelningar, anteckningar och även att titta på 
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pedagogiska dokumentationer som pedagogerna har skrivit. Jag skrev också om vilka veckor 

som skulle passa bra för mig att besöka förskolorna.  

 

- Transkription 

 

Jag transkriberade alla intervjuer. Transkriptioner av intervjuerna tog lång tid och krävde 

mycket anpassning och tolkning. Jag menar att några pedagoger använde sig av stödord och 

gick inte in på detaljer på grund av tidsbrist, vilket gjorde att det blev nödvändigt att anpassa 

språket så att det blir begripligt för mig och för läsaren. Catrin Norrby (2004) anser att 

transkribering är tolkning, "transkription är bara en mer eller mindre ofullständig version av 

samtalet och kan därför aldrig ersätta samtalet" (Norrby 2004, s.93). 

 

Transkriberingsprocessen var som en del av analysarbetet och jag började se olika tema när 

jag började skriva ner pedagogernas ord. Det var också lätt att uppmärksamma vissa ord, 

begrepp och fraser som återkom under samtalen och som relaterar på något sätt till arbetets 

syfte och frågeställning. Strukturen i pedagogernas tankegångar blev mer tydlig med hjälp av 

transkribering och jag kunde se att det finns många sätt att tala om och att förstå arbetet med 

pedagogisk dokumentation.   

 

9. Resultat/analys 

- Pedagogisk dokumentation som en social konstruktion 

 

Samtalen med pedagogerna: Gunilla, Eva och Anittasom har arbetat under längre tid i 

förskolan gav en ny dimension till min uppsats och visade förändringar som har skettbakåt i 

tiden och som påverkat oss och bäddat för vad vi ser nu, hur vi tänker och dokumenterar samt 

vad vi gör med dokumentationen och vilka konsekvenser det uppstårför barnen och för oss 

själva. 

 

Pedagogen Gunilla var utbildad barnskötare och började arbeta på förskolan år 1975, sedan 

läste hon till förskollärare i början av 1990 - talet när det var brist på förskollärare. Gunilla 

berättar om syftet och innehållet av dokumentation från för 35 år sedan: 
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Pedagogisk dokumentation var bara bilder som man tog när barnen fyllde år eller när vi gick 

på utflykter. Det var mycket barnomsorg, vi hade observationer, men det som man 

observerade först och främst var det "avvikande" barnet, det vill säga om man misstänkte 

någonting fel på barnet. Det som vi syftade på med våra observationer var hur vi skulle kunna 

arbeta med just detta barn och erbjuda både hjälp och stöd. Även observationer och 

dokumentationer hade ett annat syfte då.   

 

Gunillas berättelse om tidigare arbetssätt som går tillbaka till mitten på 1970- talet berättar om 

hur förskollärare förhöll sig till kunskap och barnen, hur språkbruk och teorier om barns 

lärande har förändrats. Syftet med observationer var att följa upp barnens utveckling i 

förhållande till kategorier, skalor och vad som ansågs normalt för alla barn i en viss ålder. 

Utifrån det ovanstående citatet kan man tydligt urskilja en "normaliserande blick" som 

bedömer barnet. Utifrån detta synsätt ses lärandet som linjär som följer en bestämd ordning, 

observationer ses som en måttstock på var barnet befinner sig i sitt lärande. I boken 

Lyssnandets och seendets villkor skriver Christina Wehner - Godee att de olika teorierna om 

barns utveckling och lärande kan ses som olika diskurser om barns lärprocesser. Utifrån vår 

erfarenheter och kunskap anpassar vi våra teorier till den situationen som vi befinner oss i 

(Wehner - Godee 2013, s.32). Jag tolkade denna teori som att teorier och föreställningar om 

kunskap bestämmer över våra tankar och vårt seende. Dessa tankar och föreställningar formar 

en diskurs som påverkar oss på ett eller annat sätt.  

 

 

Vid en av intervjuerna berättade en av pedagogerna som heter Eva om hur det var med 

kunskapssyn och förhållningsätt när hon började arbeta som förskollärare i början av 1980-

talet: 

 

Eva: Det var mycket fri lek, Vi pedagoger jobbade efter tema, men det var vi som bestämde 

temat. Utifrån temat gjorde vi olika saker med barnen. Vi hade som till exempel om färger, 

sinnen och årstiderna. Det kändes som att man visste från början vad barnen skulle lära sig.  

 

Här ser man tydligt en pedagogik som utgår från tanken om att kunskap skulle överföras till 

barnet via vuxna. Jag tolkade Evas beskrivning om teman som om att pedagogerna planerade 

och hade ett syfte med temat. Pedagogerna förmedlade kunskap till barnen och barnen skulle 

återskapa dess kunskap. Utifrån barnens åldrar bestämdepedagogerna i för väg vad som 

ansågs var lämpligt för barnen. Mål och syfte med temat styrde arbetet och kunskapen var 

som ett färdigpaket.  
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Pedagogen Anitta reflekterade över hur förskollärarna tänkte kring sin pedagogroll och barns 

lärande, samtidigt kritiserade hon kunskapssyn som förskollärarutbildningar då förmedlade, 

Anitta reflekterade på följande sätt: 



 

Anitta: Det som jag vill säga var skillnaden på fokus nu och för trettio år sedan, när jag gick 

på förskollärarutbildningen då läste vi en bok som heter Titta här och det är vi "pedagoger" 

som säger det när man ute i skogen. Att vi pedagoger skulle locka till oss barnen och det 

funkar ju också, men det är inte på det här sättet vi ska ha det nu. Nuförtiden ska vi spetsa våra 

öron för att höra när barnen säger titta här, det är verkligen två olika perspektiv att se på 

lärandet  





Samtalet med pedagogerna visade att begrepp som kunskap, utveckling och lärande och så 

vidare är sociala konstruktioner. Det är vi människor som tolkar, skapar mening och avgör 

vad saker och ting innebär, det sociala samspelt, språk, kultur, miljö och relationer bildar 

grunden för barnets kunskap och lärande. 

 

Samtalet med pedagogerna visade på något sätt att lärande/ kunskapär som en process som 

skapas och förändras med hjälp av reflektioner. Pedagogerna hade tidigare vetat vilka 

kunskaper som skulle förmedlas till barnet men nu blev samma pedagoger istället 

medforskande, nyfikna och lyhörda. Med hjälp av pedagogisk dokumentation och även med 

barnobservationer kunde pedagogerna reflektera över praktiken och utveckla arbetet.  

 

 

Vad dokumenteras och i vilket syfte?  

- Att gör lärandet synligt 

 

Barns lärande och pedagogens roll har varit ett återkommande tema under alla samtal. Jag 

upplevde att pedagogerna kände sig mer engagerade när de fick tala om och beskriva hur barn 

lär sig och i vilka situationer lärandet kan gynnas bäst. Pedagogerna försökte att bryta ned 

begreppet lärande i antal begrepp som läroprocess, lärstrategier och lärinnehåll. I 

intervjumaterialet kan man också märka att pedagogerna gör kopplingar mellan barns lärande 

och pedagogens roll och hur pedagogisk dokumentation ger en möjlighet att se barnen och 
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synliggör deras kunskaper, teorier och hypoteser. I följande citaten ser vi pedagogernas tankar 

om vad som dokumenteras och i vilket syfte pedagogisk dokumentation görs:   

 

Anna: För mig är det att synliggöra att lärandet har en central roll i dokumentationsprocessen. 

Det som jag brukar vara nyfiken på är hur barnen lär sig, vilka processer de är inne på, vilka 

lärandestrategier använder barnen. Jag försöker att hitta mer av barnens kreativitet i processen 

än i resultatet.   

 

Tina: När man dokumenterar lärprocesser ser man lärandet från början tills nu alltså, 

 

Ida: I mina dokumentationer försöker jag visa de estetiska lärprocesser som barnen använder i 

sitt utforskande. De estetiska lärprocessernabrukar vara laddade, man ser på hela barns kropp, 

speciellt när barnen är små. När barnen upplever någonting spännande då händer det 

någonting med hela kroppen. Detta lärande skulle man ta vara på i förskolan och visa i 

pedagogisk dokumentation. 

 

Utdraget visar hur pedagogisk dokumentation gör pedagogerna aktiva, närvarande och 

nyfikna. Grundtanken i pedagogernas berättelser är att vara lyhörd för vad barnen säger och 

gör och att pedagogen synliggör lärandet och det som verkar viktig för barnen i pedagogisk 

dokumentation. 

 

Annas citat visar hur viktigt det är att följa själva processen i pedagogisk dokumentation, inte 

att i första hand se till resultat. Genom dokumentationen får pedagogerna möjlighet att se och 

förstå varje barns upptäckarprocess. Pedagogisk dokumentation hjälper pedagoger att vidga 

seendet och få syn på barnens egna frågor, detta gör att pedagogerna själva blir nyfikna och 

lära sig att lyssna, att utgå från barnens intresseverkar också vara viktigt för lärandet enligt 

pedagogerna. 

– Att visa hur kunskapsspridnings sker - individuellt och kollektivt lärande    

 

I följande exempelbeskriver pedagogerna lärandet i termer av interaktioner och att man lär sig 

tillsammans med andra. Pedagogerna lyfte upp att genom pedagogisk dokumentation kan 

intresset smittar av sig till andra barn och på det här sättet blir varje individ betydelsefull för 

gruppens möjlighet att utvecklats.  

 

Tina: Vi dokumenterar det individuella lärandet och gruppens lärande. Det kan vara något 

enkelt som till exempel en ritutveckling eller liknande. Sedan brukar vi också dokumentera 

projektet när barnen arbetar i små grupper. Där visar man hur barnen deltar och lär sig 

tillsammans.  
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Farzana:  ...intresset smittar av sig till andra barn när vi pedagoger tar vara på intressen som 

finns i gruppen. När jag ser två barn som har stort intresse för projektet, då bekräftar jag de här 

barnen och visar det i dokumentationen. Reflektioner över dessa dokumentationer skapar 

intresse och engagemang hos andra. Jag tycker att det är viktigt att visa denna process i 

pedagogisk dokumentation.  

 

Här ser vi att pedagogisk dokumentation användes för att sprida kunskapsintressen till 

gruppen och samtidigt bekräfta individen. Pedagogerna betraktar barnets kunskap som en 

resurs för hela gruppen.Jag tolkade pedagogernas tankar som om att ett smittsamt intresse kan 

leda till ett kollektivt lärande. 

 

Analys av intervjumaterialet visade att pedagogen hademakt över det som dokumenterades, 

Projektdokumentationen som jag fick titta på visade ett urval och att pedagogerna bestämde i 

förväg fokus i dessa dokumentationer. Det ovanstående citatet där Farzana berättar om hur 

pedagogisk dokumentation kan bekräfta vissa barn och sprida intresset hos de andra barnen 

ger en känsla av att barnen i den här situationen följer efter projektet och inte tvärtom. 

"Dokumentationen är partisk, selektiv och kontextuell. Vad vi dokumenterar representerar ett 

val, ett val bland många andra val, ett val i vilket pedagogen själv är partisk" skriver Gunilla 

Dahlberg (2002).Jag funderade mycket över konsekvenserna av när pedagogerna väljer vad 

de vill se och dokumenterar sin egen syn på ett lärande, att det finns en risk att hamna i ett 

rätt- och feltänkande, eller fördömande.  

 

Intervjuerna med pedagoger avslöjade att dokumentation visar bara en liten del av den stora 

bilden, vid många tillfällen märkte jag att pedagogerna hänvisade till läroplanen eller 

föräldrarnas enkät när de fick motivera val av projektet. Detta tolkade jag som att pedagogens 

seende kan vara påverkat av exempelvis föräldrarnas enkät och andra styrdokument som finns 

i förskolan. Pedagogisk dokumentation tolkas och används på olika sätt i olika förskolor.  

 

Pedagogernas berättelser fick mig att växla perspektiv och göra en ny läsning av pedagogisk 

dokumentation. Det som pedagogen ser under dokumentationsprocess speglar pedagogens 

egna erfarenheter och även utbildning man har. Enligt den här tolkningen blir det så viktigt att 

pedagogen synliggör och identifiera den diskursen som påverkar pedagogens agerande och 

handlande. Tanken om att det som vi ser och hör påverkas bland annat av kultur, erfarenheter 

och utbildning gav en möjlighet att vidga perspektivet. Skrivandet hjälpte mig att upptäcka 
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pedagogisk dokumentation på nytt och tänka på diskurserna som påverkade det som sägs och 

görs nu.  

 

- Att visa pedagogers agerande, miljö och materials inverkan på det som 

sker i praktiken  

 

Flera pedagoger lyfter fram att pedagogisk dokumentation även kan synliggöra hur 

pedagogerna uppfattar, bemöter och förhåller sig till det som barnen gör, att pedagogisk 

dokumentation berättar något om pedagogernas tankar och kunskaper som styr deras 

agerande.  

 

Gunilla: Pedagogisk dokumentation visar också hur vi pratar med barnen när de utforskar, 

häromdagen spelade jag upp en film när barnen höll på med flygplanen. När jag tittade på 

filmen sedan började jag fundera på syftet med frågorna som jag ställde till barnen, vad 

frågade jag och hur frågade jag, hjälpte mina frågor barnen att gå vidare. 

 

Jag tolkade det här citatet som om att pedagogisk dokumentation ger en möjlighet för 

pedagogerna att växla fokus genom att pedagogen riktar sin uppmärksamhet påsig själv, att 

Gunilla upptäckte något nytt hos sig själv med hjälp av en reflektion över en film. De här 

upptäckterna kan leda till ökad medvetenhet och ett förändrat tänkande och handlande. I 

citatet ovan tar Gunilla en tolkande och kritisk attityd genom att utgå från sig själv och 

fundera på syftet av frågorna som hon ställde till barnen. 

 

I utdraget nedan berättar pedagogen om att pedagogisk dokumentation synliggör den yttre 

miljön, det vill säga hur organisationen av rummet och materialenanvänds i praktiken och 

stimulerar utforskandet. Med hjälp av pedagogisk dokumentation kunde Anna fundera på vad 

det är för koder rummet bär upp och vilka signaler och budskap det kommunicerar till barnen. 

 

Anna: Dokumentationer är så bra, man kan se hur miljön och material påverkar det som 

barnen gör och säger, genom pedagogisk dokumentation kan jag se konsekvenserna när jag 

väljer ett rum. Jag kan ta ett exempel när vi använde byggrummet för ett dansprojekt, barnen 

ville bygga med Lego och intresset för projektet försvann när barnen gick in i det här rummet. 

Jag tänkte att rummet kommunicerade bygg och konstruktion till de här barnen  

I boken Varför pedagogisk dokumentation lånar Lenz Taguchi ett citat av Carolina Rinaldi 

som är pedagogisk ledare i Reggio Emilia, hon har skrivit: "rummet har sin egen kod, och att 
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äga denna kod blir allt vitigare eftersom vi bestämmer rummet men rummet också bestämmer 

oss” (Lenz Taguchi 1997, s.21). Jag tolkade denna teori som att platsen och materialen bär på 

en särskild potential, att rummet kommunicerar/samspelar med barnen och bestämmer det 

som de gör. Jag tror att avdraget innebär att rummet inte bara ärett medel för kommunikation, 

utan även är kommunikation i sig själv. Rummet talar om sig själv och berättar om vad man 

kan göra.  

 

Pedagogens roll och dess betydelse för barns lärande  

 

Pedagogens roll har varit ett centralt och återkommande tema under intervjuerna, 

pedagogerna talade om barns lärande i förhållande till pedagogens roll och att barns lärande 

påverkas av pedagogens föreställningar, förväntningar och kunskaper,att pedagogen har ett 

ansvar att lyssna in, observera och fråga barnen eller tolka vad de vill lära sig om i projektet. 

Pedagogerna i samtliga träffar berättade om vikten av att innehålleti pedagogisk 

dokumentation utgår ifrån barnets intresse. 

 

Ida: Pedagogisk dokumentation är ett verktyg för pedagogerna att få syn på barnens tankar och 

idéer. Projektet och andra aktiviteter måste utgå ifrån barnsintresse, under observations veckor 

försöker vi att reflektera över vad barnen upplever det viktigaste i utforskandet, vad de vill 

upprepa igen och förstå mer. Genom att titta på pedagogisk dokumentation kan vi hitta det 

gemensamma i projektet. 

 

I det här exemplet ser man tydligt att det som blir intressant att observera och dokumentera är 

vad barnen gör och är intresserade av. pedagogen i det här fallet dokumenterar vad som 

händer, hur barnen gör och vad de säger, pedagogen är långt bort ifrån att planera i förväg vad 

som ska göras i pedagogisk dokumentation. Utdraget ger en känsla av att pedagogen är mer 

observant, nyfiken, reflekterande och pedagogisk dokumentation används här för att utveckla 

intresset hos barnen.  

 

Jag har ett annat exempel där pedagogen berättar att pedagogisk dokumentation används för 

att fånga upp barnen som inte visade något särskilt intresse för projektet, pedagogen här 

föreslår att man som pedagog kan leda in barnen mot något intresse genom att stimulera med 

nytt material eller ställa frågor som väcker ett intresse och kan leda barnet vidare mot något 

kunskapsområde.  
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Anitta: Jag tycker att pedagogisk dokumentation är väldigt bra verktyg, med hjälp av den kan 

jag locka barnen som inte har stortengagemang. Barnen som har väldigt stort intresse för 

projektet får visa upp det för de andra barnen så att intresset smittar av sig, Vi försöker också 

stimulera med nytt material, vi brukar också ställa frågor som väcker intresse och lockar 

barnen att arbeta med de olika uttrycksformerna (...) Då är pedagogisk dokumentation bra 

verktyg för att se vilka barn som växer vid de olika situationerna, i vilka situationer gör barnet 

sitt bästa jobb?? Det tycker jag är bra att kunna visa upp lärandet och kunnandet på olika sätt i 

pedagogisk dokumentation. 

 

 

I Anittas yttrande framkommer en föreställning om att pedagogisk dokumentation fungerar 

som inspirations källa för barnen som inte visade ettstort intresse för projektet. Anitta 

berättade också om att barnen ibland behöver få hjälp av vuxna för att få intresse för olika 

kunskapsområden. I utdraget ovan tolkar jag att pedagogen försöker att leda in barnen som 

inte är intresserade av projektet mot ett mål med hjälp av pedagogisk dokumentation. Man ser 

också att pedagogen bestämmer i förväg vad som ska göras i projektet och planerar utifrån 

sina egna idéer.   

 

 

I utdraget nedan verkar pedagogen använda pedagogisk dokumentation som mät och 

bedömningsteknik. Här sker bedömningen för att kartlägga lärandet för den enskilda 

individen. 

 

Tina: Idag jobbade arbetslaget med mål och resultat styrning, då pratade vi om just de här 

barnen som faktiskt inte tycker att det här är jättekul, vi pratade om hur man ska fånga deras 

intresse, så att man kan gå vidare med projektet och att de också får en roll i det hela. Det 

finns alltid sådana barn, man kan inte få deltagande till 100 % , så funkar det inte i 

verkligheten.Vi ska jobba i mindre grupper för att.... 

 

Här ser man att en tendens från pedagogen att utvärdera och granska det enskilda barnetmed 

hjälp av pedagogisk dokumentation, Tinasätter fokus på mål som ska uppnås. Pedagogisk 

dokumentation kan tolkas här som ett utvärderingsinstrument som påminner om traditionella 

barnobservationer.Jag tolkade det som Tina sa om att alla ska få en roll i projektet som om att 

individen ses som en pusselbit i ett stort sammanhang. Jag tänker att Tina och även 

verksamheten misstolkade läroplanen och det systematiska kvalitetsarbete som poängterar att 

barnens resultat ska inte utvärderas och att det inte finns några mål att uppnå, bara mål att 
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stäva mot. När jag tänker på "det individuella" dyker det upp en tanke om att olikhet skulle 

kunna vara tillgång, men hur olik får barnet vara innan han/ hon betraktas som "utanför" eller 

"oengagerad". Pedagogisk dokumentation kan visa denna konflikt mellan individualisering 

och kravet på alla barn ska utvecklas enligt samma plan och åt samma håll.  

 

Pedagogisk dokumentation som ett verktyg för reflektioner  

- Att reflektera tillsammans med barnen 

 

Många pedagoger talade om hur pedagogen kan på olika sätt förstå det som skett med hjälp av 

pedagogisk dokumentation, att göra så kallade "läsningar" tillsammans med barnen handlar 

mest om att våga se och lyssna till det som har skett i barngruppen. Pedagogerna berättade om 

vikten av att iaktta noga vilka frågor barnen verkar vara upptagna med att utforska och 

undersöka. Pedagogerna lyfte också upp att pedagogisk dokumentation ger barnen en 

möjlighet att observera och komma ihåg vad de själva och andra barn har gjort 

 

Anna:Vi lämnar pedagogisk dokumentation på golvet, vi sätter oss ner och går igenom 

dokumentation tillsammans med barnen. Vi har gått på promenader med barnen.  Under en 

promenad pratade barnen om träd, då sa ett barn att trädet dansar. Pedagogerna ställde en fråga 

om hur trädet kan dansa, varför dansar trädet?  Då sa barnen: Titta ..det blåser och trädet 

dansar på det här viset, sedan började barnen härma trädets rörelse. Reflektioner över 

pedagogisk dokumentation hjälper oss att förstå barnen och hur de tänker, dokumentation 

fungerar också som en påminnelse... kommer ni ihåg förra veckan när vi var i parken och då 

sa ni att trädet dansar.       

 

Under intervjutillfällen dykte det även upp några tankar om att reflektion tillsammans med 

barnen hjälper förskollärare att kunna fatta ett beslut om vad man ska gå vidare med i arbetet 

tillsammans med barnen. Det är inte alltid lätta val, det är viktigt att involvera barnen och 

fråga de om vad de anser är det mest intressanta. Pedagogisk dokumentation synliggör den här 

processen och motiverar val som pedagogerna gör och bidrar till att hålla arbetet igång. I det 

här citatet berättar pedagogen om hur man kan komma vidare med hjälp av läsning av 

pedagogisk dokumentation: 

 

Ida: Vi sätter upp dokumentationerna på en vägg där barnen kan gå tillbaka och reflektera över 

sitt lärande, pedagogisk dokumentation är inte pedagogiska om de inte involverar barnen, det 

är så har vi lärt oss av teorierna. Vi observerar och dokumentera diskussionerna om bilder och 

nedskrivna texter och på så sätt kan vi förstå vad som intresserar dem. Utifrån det som 
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intresserar barnen kan vi pedagoger välja projekts inriktning.Jag tycker att reflektioner och 

dialoger mellan barnen kan hålla igångprojektet.      

 

Två pedagoger tog även upp hur reflektioner tillsammans med barnen kan öppna vägar för det 

oväntade eller otänkbara som berikar och fördjupar arbetet med projektet. Det första exemplet 

visar hur reflektioner tillsammans med barnen kan engagera och väckapedagogens nyfikenhet 

så att barnen och pedagogen utforskar i samma spår. 

 

Eva: Förra terminen hade vi ett projekt om tunnelbanan. Då var det ett barn som satt på 

morgonmötet och sa: Tunnelbanan har hjul!! Barn och pedagoger var så nyfikna på det som 

han sa, har tunnelbanan hjul?? Vi gick till tunnelbanestationen med barnen och pedagoger, vi 

var lika nyfikna som barnen och upptäckte att tunnelbanetåg har hjul och vi räknade hur 

många hjul det fanns. Det var så lärorikt för mig och för alla pedagoger och att ta del av 

barnens tankar. Det sprider sig, det är ofta så att lärandet startar hos barnen först, sedan smittar 

den av sig hos oss vuxna. 

 

 

Att vara medforskande beskriver Gunilla detsom att man har ett antal karaktärsdrag som till 

exempel att vara lyhörd, lyssnande, nyfiken och entusiastisk. Pedagogisk dokumentation 

hjälper pedagogen att lyssna på barns tankar, på så sätt kan pedagogen också gå ini ett 

lärande. 

 

Gunilla: Barnen har ju ett logiskt tänkande som inte går att förklara ibland. Barnen är konkreta 

och utforskar med alla sina sinnen vilket gör att de lär sig att vara mer närvarande, pedagogisk 

dokumentation visar när barnen använder sina sinnen fullt ut. På så vis lär pedagogen mycket 

av barnen. Jag har aldrig tänkt på att stenar känns olika över och under vatten, man börjar se 

saker med barnets ögon. Det är lika mycket utveckling för mig som det är för barnen, men 

lärandet här är bara på olika nivåer även om det är jag som styr vad som händer här mest 

utifrån vad barnen verkar vilja....   

 

 

 

Mina reflektioner är att detta underbara exempel visar att pedagogen lär känna barnen bättre 

genom pedagogisk dokumentation. Pedagogen börjar förstå att varje enskilt barn har 

kompetens. Exemplet visar också hur lärare kan ta del av barns nyfikenhet och går på 

inlärningsprocess genom analys och dokumentation av den dagliga praktiken.    

Lenz Taguchi skriver i sin bok Varför pedagogisk dokumentation att via en pedagogisk 

dokumentation har pedagogen en möjlighet att se barnet på nytt - om och om igen. 
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Pedagogerna kan synliggöra sina teorier och hypoteser för sig själva och för barnen (Lenz 

Taguchi 1997, s.56). 

 

- Att reflektera tillsammans med arbetslaget 

 

I samband med de resonemang som förts om reflektioner tillsammans med barnen har det ofta 

talats om att reflektioner gör det möjligt för pedagoger att förändra och utveckla planeringen 

av verksamheten, pedagogerna berättade om att utveckling av verksamheten handlarom att 

stanna upp, diskutera och analysera vad som händer i barngruppen, vad barnen verkar 

intresserade av och hur man kan gå vidare. Genom att reflektera över dessa frågor kan 

kvaliteten i verksamheten öka och barnen kan fördjupa sig i olika kunskapsområden.  

 

Farzana: Jag tror att reflektioner ger stöd för arbetslaget när det gäller att förstå det som sker 

ochvilka processer de är inne på samt vilka lärandestrategier barnen använder. Vad håller det 

håller på att lära sig. Reflektioner utvecklar verksamheten och öppnar möjligheter för ett 

kollektivt lärande. Jag kan ta ett exempel från praktiken, barnen pratade mycket om flygplanen 

och försökte att tillverka flygplanen med olika material. Vi Pedagoger reflekterade och 

diskuterade hur vi kan stimulera barnen mer i sitt utforskande, vi läste en artikel som handlade 

om hur viktigt det är att pedagogerna använder ett vetenskapligt förhållningssätt och hjälper 

barnen att ägna ord och begrepp som beskriver det som barnen utforskar. Vi tog med oss från 

artikeln att använda verb när barnen lär sig naturvetenskap och teknik, verb som ger olika 

variationer för rörelse som till exempel flyga, rulla, krypa. Pedagogisk dokumentation blir som 

ett underlag för reflektioner och utveckling.  

 

Pedagogisk dokumentation beskrivs härsom drivkraft för förändring och utveckling av 

verksamheten. 

 

 

- Spaltdokumentationen  

 

Pedagogerna använder sig av spaltdokumentationen som underlag för reflektioner i 

arbetslaget. Spaltdokumentation är en metod där pedagogen antecknar på ett systematiskt sätt 

vad barnen säger eller vad som händer, på detta sätt blir det möjligt för pedagogerna att få syn 

på hur barnen lär sig och vad de kan. I mallen ser man uppdelningen med rubriker som 

"Barnen säger", ”Barnen gör" och "Pedagogens reflektion/ Tankar". Pedagogerna berättade 

om att detta underlag tvingar personen som dokumenterar att lyssna, tolka och försöka förstå 
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vad barnen håller på med. I spaltdokumentationen finns också information om datum, plats, 

material som barnen använder i sitt utforskande och uppgift om barnens ålder. Man ser alla 

hur kommunikationen sker och hur barnen skapar mening utifrån den pedagogiska praktiken.  

 

Tina: ...Vi har bilder framför oss som visar vad barnen har gjort under projektet, Sedan fyller 

vi i de här spalterna, vi skriver vad barnen sa, vad de gjorde och vad som hände, vilka material 

barnen använde under detta tillfälle. Vi skriver våra reflektioner/ tolkningar kring dessa 

observationer, vad vi har för idéer för nästa steg och vi kopplar till läroplanen.  

 

Pedagogerna ser dokumentationspalten som en fördel att förstå dokumentationen på olika sätt, 

genom att göra olika tolkningar och titta på dokumentationer från olika synvinklar blir det 

möjligt att inta flera olika bilder av barnet.  

 

Pedagogernas tankar kring spaltdokumentation som ett underlag för reflektion verkar vara 

sant och självklart. Alla pedagoger agerar och gör på samma sätt utan att tänka på att 

spaltdokumentation är en av många andra metoder, jag menar att spaltdokumentation blir som 

ett osynligt tankesätt som styr verksamheten och pedagogernas agerande. I skolverkets 

stödmaterial skriver Dalberg m.fl., att vad vi upplever som självklart beror på vår utbildning, 

vår kultur och på vår uppväxt och vad som uppfattas som det rätta att tänka på arbetsplatsen. 

Dalberg tillsammans med andra författare skriver om de dominerande diskurserna som 

kommer från gemensamma uppfattningar som blir en naturlig del av verksamheten. Genom 

att pedagogen får fatt i sina egna föreställningar om barns lärande och förstå varifrån dessa 

föreställningar kommer, blir det lätt för pedagogen att göra motstånd mot tanken på att det 

bara skulle finns ett rätt sätt att förstå det upplevda (Skolverket 2012, s. 56. Se också 

Dahlberg, Moss och Pence, 2001, Lenz Taguchi 1997, Nordin-Hultman 2004) . 

 

 

Pedagogisk dokumentation som ett verktyg för bedömning och 

systematiskt kvalitetsarbete 

 

Flera pedagoger talade om att pedagogisk dokumentation visar hur förskolan skapar 

förutsättningar för barns utveckling och lärande. Pedagogerna hävdade att pedagoger genom 

dokumentationen kan få syn på sina egna insatser och visar vilka kunskaps barn skaffar sig.  
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Pedagogisk dokumentation används i förskolan som ett underlag för olika former av 

bedömning som till exempel utvecklingssamtal, själv indikator och utvärdera verksamheten.  

 

Anita Holmstedt Lothigius (2002) anser i sin bokObservationer inom barnomsorg och 

utbildning att det är fullt möjligt att betrakta dokumentation som en fortsättning på de olika 

former av observationer som använts för att beskriva och forska om barn om vi betraktar det 

utifrån ett historiskt jämförande perspektiv. Hon menar att dokumentation kan beskrivas som 

ett slags observations teknik eftersom den används som underlag för utvärdering. Med hjälp 

av dokumentationer kan man jämföra och bedöma om hur barnen har haft det under olika 

perioder, det vill säga att pedagogisk dokumentation är ett underlag för bedömningar av 

olikaslag (Holmstedt Lothigus, s.60). 

 

10. Diskussion och slutsatser  

 

- Reflektioner över syftet, metod och analysarbetet 

Syftet med min uppsats är att fördjupa mig i kunskap om pedagogisk dokumentation som 

verktyg för lärande och utveckling i förskolan. Jag ville undersöka vad som dokumenteras, 

hur det görs och varför. Analys av datamaterialvisade variation av tankar och idéer omhur 

pedagogerna uppfattade och tolkade arbetet med pedagogisk dokumentation. Trots de 

gemensamma tankarna som uttalats, var det tydligt att pedagogisk dokumentation formades 

och tolkades på olika sätt. Det som jag ser med mina ögon ser min kollega på ett annat sätt för 

att hon har en annan erfarenhet. Jag tänkte att detta berikar pedagogisk dokumentation och 

visar mångfald av tankar och idéer, pedagogerna som arbetar i förskolan är också unika 

individer som speglar sina erfarenheter och förståelse i pedagogisk dokumentation. Vi 

behöver många ögon att titta med, pedagogisk dokumentation får se olika ut och bör reflektera 

det individuella hos varje pedagog. 

Analysarbetet visade också att lärande är socialt. Det sker tillsammans med andra, lärandet är 

ett samarbete där vi lånar kunskaper av varandra.  

 

 

 

Reflektioner över huvudsakliga resultat  
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Samtliga pedagoger som deltog i min studie tar en tydlig gemensam ställningstagande om att 

pedagogisk dokumentation kan relateras till läroplanens målområden och andra styrdokument. 

Det tolkade jag som att pedagogerna är medvetna om förskolans pedagogiska uppdrag och att 

pedagogisk dokumentation är en viktig del i det komplexa uppdraget. Med hjälp av 

pedagogisk dokumentation kan hela verksamheten dokumenteras, följas upp, utvärderas och 

utvecklas.  

 

Barns lärande och pedagogens roll behandlas i samtalen utifrån två motsatta 

ställningstaganden, det en ställningstagandet representeras i det gamla sättet att se på lärandet, 

att kunskaper ska förmedlas av lärare som har kotroll över vad som ska läras, hur och när 

lärandet sker. Barnobservationer är ett exempel som pedagogerna använde sig av för att 

förklara hur de tänkte förut kring lärandet. Det andra ställningstagandet bygger på en 

pedagogik som beskrivs som ett demokratiskt förhållningsätt där läraren understödjer barnens 

lärande. Pedagogernas beskrivningar av förändringsarbetet kopplas till pedagogisk 

dokumentationsom medför att pedagogerna förändrat sin syn på kunskap och lärande. 

 

Pedagogerna anser att den pedagogiska dokumentationen möjliggör för barn och pedagoger 

att gestalta både barnens och pedagogernas pågående lärande. Pedagogisk dokumentation ger 

barnens tankar ett värde, barnen är aktiva huvudpersoner i lärprocesserna. De formar och 

utvecklar sina erfarenheter och konstruerar sin kunskap tillsammans med barnen och 

pedagoger. Pedagogens roll är att vara medforskande. Enligt Lez Taguchi (1997) är 

pedagogen medkonstruktör tillsammans med barnen, pedagogen ger förutsättningar för ett 

medkonstruerande genom att organisera, planera, ta fram material, fråga och stödja processen 

på olika sätt (Lenz Taguchi 1997, s.55) 

 

Samtalen och reflektioner visade också att vår kunskapssyn omformas ständigt. Jag kopplade 

denna tanke till mina erfarenheter och tänkte att vi pedagoger fick lära oss som till exempel 

"så här är det”, "så lärde vi oss i skolan" och " typisk tvååring”, under skriv processen kom jag 

fram till att vår kunskapssyn omformas och förändras med tiden. Det som var sant igår är inte 

sant idag. Vi pedagoger behöver att frångå den generella synen på hur barnen är.  

 

Pedagogisk dokumentation är avgörande för utveckling av verksamheten. Reflektioner gör en 

dokumentation till pedagogisk dokumentation.  
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- Resultaten i relation till tidigare forskning  

 

Resultatet står i relation till det konstruktionistiska perspektivet som innebär att forsknings 

resultat inte anses avspegla verkligheten om hur någonting är utan istället ses resultaten som 

versioner av hur något kan vara. Detta betyder inte att resultaten som jag kom fram till inte är 

värda, tvärtom kan det konstruktionistiska perspektivet öka medvetenhet och öppna upp för 

nya frågor och för dialog mellan teori och praktik (Potter 1996). 

 

Min uppsats har visat att pedagogisk dokumentation är ett verktyg för bedömning och 

utvärdering. Datamaterial visade hur dokumentation används i det systematiska kvalitets 

arbetet samt mål och resultat styrning. Det finns många styrdokument i förskolan som strider 

mot läroplanens intentioner. Ett förslag till fortsatt forskning är att undersöka hur 

dokumentation används i bedömning och utvärderingssammanhang, på vems villkor 

bedömningen sker och vad säger teorierna om det. Detta skulle kunna vara ett ämne för 

fortsatt forskning utifrån studiens resultat.  
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12. Bilaga 1  

Intervjufrågor  

 

Allmänt - Introduktion    



 Hur länge har du arbetat inom förskolans verksamhet? 

 Hur länge har du jobbat som förskollärare?  

 Hur länge har du arbetat med pedagogisk dokumentation? 

 Innhåll din förskollärarutbildning  kurser om pedagogisk dokumentation? 

 

 

Pedagogisk dokumentation:  
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 Kan du beskriva vad det innebär att arbeta med pedagogisk dokumentation? 

 Varför har du/ni valt att göra det?  

 Vad dokumenterar du? 

 

 vad är det som värt att dokumentera och synliggör ? 

 

 Reflekterar ni i arbetslaget över pedagogisk dokumentation? 

 Hur använder ni pedagogisk dokumentation för att utveckla verksamheten i förskolan? 

 

 

 

 

 

 

13. Billaga 2  
 

 

 

Stockholm 12/10-2015   

 

Hej pedagoger på !!!! Förskola !  

 

Jagär student på det erfarenhetsbaserade förskollärarprogrammet vid Södertörns högskola. 

Denna sista termin på utbildningen skriver jagett examensarbete som omfattar en mindre 

undersökning som är relevant för förskolans praktik och mittkommande yrke som 

förskollärare. Studien kommer att handla om pedagogisk dokumentation som ett verktyg för 

bedömning och reflektion i förskolan. 

 

För att samla in material till studien skulle jaggärna vilja besöka er verksamhet på måndag 

den 12 oktober. Jagskulle då vilja göra intervjuer med förskollärarna, pedagogiska 

dokumentationer kommer att vara som en utgångspunkt för frågeställningar. Vi kommer att 

titta närmare på pedagogiska dokumentation ur pedagogens perspektiv. Jag kommer att 

använda mig av anteckningar, ljudinspelning och kanske digital kamera.  
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Genomförande av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och 

anonymisering. Detta betyder att barnets, familjens, personalens och förskolans identitet inte 

får avslöjas. Det insamlade materialet avidentifieras och inga register med personuppgifter 

kommer att upprättas. Materialet kommer inte att användas i något annat sammanhang utan 

bara i det egna analysarbetet. Den färdiga uppsatsen kommer sedan att publiceras digitalt 

genom publikationsdatabasen DiVA. 
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