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Sammanfattning 
Syftet med den här studien var att med hjälp av intervjuer undersöka hur pedagogisk 
dokumentation kan fungera i praktiken, studien centreras kring hur tre olika förskollärare arbetar 
med och tänker kring pedagogisk dokumentation. Studien vill även ge inspiration och kunskap till 
andra lärarstudenter eller verksamma förskollärare till att själva starta ett sådant arbete, samt 
belysa problematik som kan förekomma. 

Det resultat som framkommer i undersökningen visar att det krävs mycket övning innan 
dokumentationsarbetet blir effektivt. Studien visar även att den pedagogiska dokumentationen 
främst är till för att utveckla verksamheten och att reflektion i någon form är avgörande för att 
dokumentationen ska bli pedagogisk. Undersökningen visar att man för att beakta ett etiskt 
tänkande kring barnen som dokumenteras bör ge barnen möjlighet att ge sitt samtycke till att bli 
dokumenterade samt att de får vara delaktiga i dokumentationsarbetet. Arbetet kan leda till att 
pedagoger skapar sig makt över barnen och bli ett led i en normaliseringsprocess, samt medföra 
att man bedömer barnen. Överlag har de intervjuade förskollärarna en positiv inställning till 
arbetet med pedagogisk dokumentation och menar att det inte finns något rätt eller fel, utan att 
var och en får hitta sitt sätt att arbeta. 

Abstract 
The purpose of this study was to by interviewing three pre-school teachers; determine how they 
use pedagogical documentation and what their thoughts about it are. With this study I aim to give 
information and inspiration that helps other pre-school teachers and teacher students to start 
working with pedagogical documentation. The study also aims to visualize the problems that can 
occur during the process. 

The results from the survey show that it takes a lot of work for the documentation to become 
effective. The study also shows that the pedagogical documentation is foremost a tool for 
developing the daily operation of the work place and that reflection in some form is crucial. The 
survey shows that to take in to consideration the ethics about documenting children, the children 
should be asked for consent and be part of the documentation process. The documentation 
process could give the teachers a position of power over the children, become a step in a 
normalization process and lead to judgment of the children. Overall the interviewed pre-school 
teachers have a positive outlook on working with pedagogical documentation and mean that it is 
important that each pedagogue finds his own way. 

 
 
 
 
 
 
 

Sökord 
Pedagogisk dokumentation, Reggio Emilia, förskola 

 

Keywords 
Pedagogical documentation, Reggio Emilia, pre-school  



 
 

Innehållsförteckning 
1 Inledning ..................................................................................................................................................... 1 

2 Syfte och frågeställningar ......................................................................................................................... 1 

3 Bakgrund .................................................................................................................................................... 2 

3.1 Den reviderade läroplanen för förskolan ....................................................................................... 2 

3.2 Dokumentation i förskolans historia .............................................................................................. 3 

3.3 Reggio Emilia-pedagogiken ............................................................................................................. 5 

3.3.1 Reggio Emilia-pedagogiken och Sverige ................................................................................ 7 

4 Litteraturgenomgång och tidigare forskning ......................................................................................... 7 

4.1 Pedagogisk dokumentation .............................................................................................................. 7 

4.2 Forskning inom området pedagogisk dokumentation ............................................................... 10 

4.3 Etiskt perspektiv på arbete med pedagogisk dokumentation ................................................... 13 

4.4 En teoretisk utgångspunkt kring begreppet makt – Foucault ................................................... 15 

4.5 Pedagogisk dokumentation – ett redskap för bedömning? ....................................................... 17 

4.6 Användbara verktyg i dokumentationsarbetet ............................................................................ 18 

4.6.1 Digitalkamera............................................................................................................................ 18 

4.6.2 Videokamera ............................................................................................................................. 19 

4.6.3 Ljudinspelare ............................................................................................................................ 19 

4.6.4 Dator .......................................................................................................................................... 20 

4.6.5 Penna, papper och spaltdokumentation ............................................................................... 20 

4.6.6 Portfolio .................................................................................................................................... 20 

5 Undersökningens teoretiska utgångspunkter ...................................................................................... 20 

6 Metod ........................................................................................................................................................ 21 

6.1 Forskningsmetod ............................................................................................................................. 21 

6.2 Urval .................................................................................................................................................. 22 

6.3 Genomförande ................................................................................................................................. 22 

6.4 Intervjuernas uppbyggnad .............................................................................................................. 23 

6.5 Bearbetning av material .................................................................................................................. 23 

6.6 Undersökningens tillförlitlighet ..................................................................................................... 24 

6.7 Etiska överväganden ....................................................................................................................... 24 

7 Resultat ..................................................................................................................................................... 25 

7.1 Så arbetar förskolorna med pedagogisk dokumentation idag ................................................... 26 

7.2 Så startade förskolorna arbetet med pedagogisk dokumentation ............................................. 27 

7.3 Dokumentationsarbetet i praktiken .............................................................................................. 27 

7.4 Sekretess och barns delaktighet ..................................................................................................... 29 

7.5 Uppföljning av dokumentationsarbetet ....................................................................................... 30 

7.6 Förskollärarnas inställning till pedagogisk dokumentation ....................................................... 30 



 
 

7.7 Den pedagogiska dokumentationens betydelse för verksamheten .......................................... 31 

8 Analys och diskussion ............................................................................................................................ 31 

8.1 Pedagogisk dokumentation som ett värdefullt och gynnsamt arbete ...................................... 32 

8.1.1 Vad är pedagogisk dokumentation? ...................................................................................... 32 

8.1.2 Pedagogisk dokumentation – ett förändringsarbete? ......................................................... 32 

8.2 Kan pedagogisk dokumentation innebära problematik? ........................................................... 33 

8.2.1 Etiska aspekter rörande barnen i dokumentationsarbetet ................................................. 33 

8.2.2 Pedagogisk dokumentation och makt ................................................................................... 35 

8.2.3 Pedagogisk dokumentation som bedömning – av vem eller vad? .................................... 35 

8.3 Pedagogisk dokumentation i praktiken ........................................................................................ 37 

8.2.1 Att komma igång...................................................................................................................... 37 

8.3.2 Tidsåtgången ............................................................................................................................. 37 

8.3.3 Det praktiska genomförandet ................................................................................................ 38 

8.3.4 Reflektion enskilt eller i grupp? ............................................................................................. 38 

8.4 Metoddiskussion .............................................................................................................................. 39 

8.5 Avslutande reflektion ...................................................................................................................... 40 

8.6 Slutsatser ........................................................................................................................................... 41 

8.7 Fortsatt forskning ............................................................................................................................ 42 

9 Källförteckning ........................................................................................................................................ 43 

9.1 Tryckta källor ................................................................................................................................... 43 

9.2 Webbaserade källor ......................................................................................................................... 44 

9.3 Otryckta källor ................................................................................................................................. 45 

Bilagor .......................................................................................................................................................... 46 

 
 

  



1 
 

1 Inledning 
Jag kom i kontakt med begreppet pedagogisk dokumentation för första gången då jag läste boken 
Glasfåglar i molnen av Birgitta Kennedy.1 Begreppet intresserade mig och jag ville ta reda på mer 
om ämnet. Efter att ha gjort en mindre undersökning kring hur man använder pedagogisk 
dokumentation för att dokumentera bildskapande, samt efter flertalet diskussioner kring ämnet 
med min handledare på VFU-förskolan och med studiekamrater, har nya funderingar väckts. Jag 
vill ta reda på hur pedagoger får den pedagogiska dokumentationen att fungera i den dagliga 
verksamheten. I mina trevande försök att själv utföra pedagogisk dokumentation i 
förskoleverksamheten har jag funderat kring hur pedagoger tänker om att arbeta med pedagogisk 
dokumentation, vad som inspirerar dem i sitt arbete, varför de utför det arbetet, och framförallt, 
hur de går tillväga rent praktiskt. I och med den reviderade läroplanen för förskolan år 2010 blev 
kraven på att förskolan ska arbeta med dokumentation större och mer påtagliga. Skolverket 
skriver att ”genom pedagogisk dokumentation kan verksamheten i förskolan synliggöras och bli 
ett viktigt underlag i diskussionen kring och bedömningen av verksamhetens kvalitet och 
utvecklingsbehov”.2 Min upplevelse är att många pedagoger tycker det är svårt och tidskrävande 
att utföra pedagogisk dokumentation. Vad är egentligen pedagogisk dokumentation och hur går 
man tillväga är funderingar jag upptäckt att många pedagoger resonerar kring, vilket kan bidra till 
att de står i startgroparna och stampar utan att komma vidare.  
 
Den här undersökningen vill ge inspiration till både lärarstudenter och verksamma lärare i 
förskolan i att starta ett arbete med pedagogisk dokumentation, vilket är ett pågående arbete på 
många förskolor i Sverige idag. Genom att intervjua förskollärare som utvecklat ett etablerat 
arbete med pedagogisk dokumentation, eller som håller på att utveckla ett arbete med pedagogisk 
dokumentation kan jag finna många goda råd att dela med mig av. En annan viktig aspekt som 
tas upp i undersökningen är problematik som kan uppstå i arbetet med pedagogisk 
dokumentation, vilket jag upplever att många glömmer att reflektera kring då startar detta arbete. 
Det är nämligen angeläget att lyfta ett etiskt tänkande kring de barn som dokumenteras, likaså att 
medvetandegöra sig om arbetssättet kan fungera som ett led i en normaliseringsprocess och 
maktskapande. Väsentligt är även att reflektera över huruvida den pedagogiska dokumentationen 
kan resultera i bedömning av barnen i förskolan och hur man kan arbeta för att motverka detta. 
 
 

2 Syfte och frågeställningar  
Syftet med examensarbetet är att undersöka hur pedagogisk dokumentation kan fungera i 
praktiken. Studien centreras kring hur verksamma förskollärare tänker kring och arbetar med 
pedagogisk dokumentation. Ett underliggande syfte är också att studien ska kunna tjäna som stöd 
för hur man kan starta upp ett arbete med pedagogisk dokumentation i förskolan, samt belysa 
eventuell problematik som kan förekomma i arbetet. 
 
Mina frågeställningar sammanfattas i nedanstående punkter: 

 Hur arbetar verksamma pedagoger med pedagogisk dokumentation i den dagliga 
verksamheten och hur följer de upp arbetet? 

 Hur inleddes arbetet, i vilket syfte skedde det samt vad inspirerade dem? 

                                                 
1 Kennedy, B (1999). Glasfåglar i molnen. Om temaarbete och dokumentation ur en praktikers synvinkel. HLS förlag : 
Stockholm. 
2 Om förskolans läroplan; Regeringens förord till läroplanen. http://www.skolverket.se/om-
skolverket/publicerat/visa-enskild-
publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak
%2FRecord%3Fk%3D1067 s.4 

http://www.skolverket.se/om-skolverket/publicerat/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D1067
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publicerat/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D1067
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publicerat/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D1067
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publicerat/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D1067
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 Är dokumentationsarbetet uteslutande positivt eller förekommer problematik i något 
avseende, exempelvis tidsmässigt, etiskt och dylikt? 
 

De teoretiska utgångspunkterna för den här undersökningen presenteras i kapitel 5 efter 
litteraturgenomgången och tidigare forskning. 
 

 
3 Bakgrund  
 
 

3.1 Den reviderade läroplanen för förskolan 
Som jag beskrivit i uppsatsens inledning har arbetet med att dokumentera fått en större och 
viktigare roll i förskolan. Inte minst läroplanen har tagit fasta på vikten av att arbeta med 
pedagogisk dokumentation och betonar att arbetet kan utveckla förskolans kvalitet samt 
synliggöra barns lärande. I följande avsnitt kommer jag att belysa pedagogisk dokumentation 
utifrån vad som står i läroplanen för förskolan.  
 
I den reviderade läroplanen för förskolan står att förskolans kvalitet kontinuerligt ska 
dokumenteras, följas upp och utvärderas i syfte att utvecklas. För att få möjlighet att utveckla 
förskolans kvalitet behöver man dokumentera och analysera barns utveckling och lärande. 
Genom kunskap om barnen, deras kunskapande, deras erfarenheter och delaktighet kan man 
utmana och ge stöd i deras lärande. Det står att det behövs ”kunskap om hur barns utforskande, 
frågor, erfarenheter och engagemang tas till vara i verksamheten, hur deras kunnande förändras 
samt när de upplever verksamheten som intressant, rolig och meningsfull”.3 Det står att läsa att 
det är själva analyserna av utvärderingarna som kan visa på eventuella utvecklingsområden. 
Utvärdering ska enligt läroplanen utgå från ett barnperspektiv där barn och föräldrar görs 
delaktiga.4 Varje enskild förskollärare ska enligt läroplanen ansvara för ”att dokumentation, 
uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen integreras med varandra i det 
pedagogiska arbetet”, samt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att 
utvecklas i överrensstämmelse med läroplanens avsikter. Vidare står att förskollärare ska ansvara 
för att resultatet av dokumentationsarbetet och utvärderingar används ”för att utveckla 
förskolans kvalitet och därmed barns möjligheter till utveckling och lärande”.5 
 
Under rubriken Förskolans uppdrag står att: 
 

Den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller 
varaktigt behöver mer stöd än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och 
förutsättningar. Personalens förmåga att förstå och samspela med barnet och få föräldrarnas 
förtroende är viktig, så att vistelsen i förskolan blir ett positivt stöd för barn med svårigheter. Alla 
barn ska få erfara den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få 
uppleva sig vara en tillgång i gruppen.6 

 

Vidare står att det förutsätter en aktiv diskussion i arbetslaget för att kunna främja lärande.7 Vilket 
i enlighet med det jag skrivit ovan visar att man genom att arbeta med pedagogisk dokumentation 
kan följa förskolans uppdrag. I läroplanens text framgår aldrig uttrycket pedagogisk dokumentation, 

                                                 
3 Lpfö98 reviderad 2010. Läroplanen för förskolan. s.16 
4 Ibid. s.16 
5 Ibid. s.16f 
6 Ibid. s.7 
7 Ibid. s.7 
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men de talar om dokumentation och utvärdering som leder till förändring. Detta stämmer 
överens med den bild jag fått av vad pedagogisk dokumentation innebär och vilken jag belyser i 
den vidare texten. 
 
 

3.2 Dokumentation i förskolans historia 
För att få en förståelse kring hur dokumentationsarbetet ser ut idag är det relevant med en 
tillbakablick i förskolans historia. Från ett historiskt perspektiv kan man se att dokumentation har 
funnits länge inom den svenska förskolans verksamhet. Den har haft olika utgångspunkter och 
utförts på en mängd olika sätt. Det hela började under 1800-talet då en stor samhällsförändring 
ägde rum i Sverige där man gick från att vara ett jordbrukssamhälle till att bli ett industrisamhälle. 
Detta medförde att många flyttade till större orter vilket i sin tur innebar att möjligheten till att 
sköta arbetet och tillsynen av barnen samtidigt inte längre fanns. Nu upplevde man för första 
gången problem med omhändertagandet av barnen.8 Barnen skapade oro där de lämnades utan 
tillsyn och använde gator som lekplatser, skriver Tallberg Broman i sin bok om förskolans 
historia. Detta ledde till en debatt om behovet att ”uppfostra folket och folkets barn”.9  
 
Under mitten av 1800-talet startade de första barnkrubborna i Sverige vilka var beroende av 
ekonomiskt stöd från privatpersoner och ofta benämndes som välgörenhetsanstalter.10 Det var 
fattiga barn och främst ensamstående mödrars barn som gick där. Under början av 1900-talet var 
barnträdgårdsrörelsen och Fröbelpedagogiken den ledande traditionen. Till skillnad mot i 
barnkrubban fanns här pedagogiska ambitioner och barnträdgården skulle vara öppen för alla 
barn, oavsett kön eller social status.11 I Fröbelläran betonade barndomen som den mest 
betydande perioden i människans liv och ”barnets lek och självverksamhet” hade väsentlig 
innebörd. Kvinnan beskrivs ha haft en viktig funktion i Fröbelläran, man skulle arbeta med 
familjen och då främst med modern. Fröbel menade att barn skulle utvecklas istället för skolas 
och därför benämndes den vuxne inte som lärare utan istället som ledare. Tallberg Broman 
beskriver att det vanligaste Fröbelcitatet är ”Kom, låt oss leva för våra barn!” och menar att 
Fröbel är mer citerad än läst.12 En del i barnträdgårdsrörelsens framväxt var att det inrättades 
utbildningar för barnträdgårdsledarinnor. Dessa kallades seminarier.13 Det var nu 
dokumentationen fick en viktig roll i förskolans arbete. 
 
Lenz Taguchi beskriver i sin avhandling att den första dokumentationsformen som genomfördes 
i förskolan var medicinskt inriktad. Då kartlade man med hjälp av dokumentation barngruppers 
olika sjukdomar i scheman och förde hälsokort över barnen.14 År 1931 började man arbeta med 
dokumentation av ett annat slag, nämligen barnobservationer som pedagogerna själva 
genomförde. Det var året Dr. Elsa Köhler15 startade ett samarbete med Fröbelinstitutet. 
Fröbelinstitutet arbetade exempelvis med ett ämnesintegrerat arbetssätt som till viss del används 
även i dagens förskolor.16 Genom Köhlers aktivitetspedagogik och deltagande i utbildningen fick 
barnträdgårdsrörelsen kontakt med modern barnpsykologi.17 Köhler menade att pedagoger skulle 
genomföra barnobservationer vilka de sedan kunde utnyttja vid egen forskning. Med dessa 

                                                 
8 Tallberg Broman, I (1995). Perspektiv på förskolans historia. Studentlitteratur : Lund. s.7 
9 Ibid. s.9 
10 Ibid. s.11 
11 Ibid. s.26 
12 Ibid. s.27f 
13 Ibid. s.46 
14 Lenz Taguchi, H (2000). Emancipation och motstånd. Dokumentation och kooperativa läroprocesser i förskolan. HLS Förslag : 
Stockholm. s.83 
15 Köhler, Elsa, 1879–1940, österrikisk pedagog och psykolog, verksam i Wien. 
16 Tallberg Broman, I (1995). s.93 
17 Lenz Taguchi, H (2000). s.75 
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erfarenheter, som barnobservationerna förde med sig, menade Köhler att pedagogerna skulle 
utveckla det egna vetandet och därmed den egna pedagogiska praktiken.18 Tallberg Broman 
beskriver att det här observationsarbetet innebar ett möte mellan teori och praktik, vilket gjorde 
ett stort intryck på pedagogerna som deltog i utbildningen.19 De här barnobservationerna 
användes för att utveckla scheman över barns utvecklingsfaser, som sedan låg till grund för att se 
om barnen kunde uppnå normen för en normal utveckling.20 Under 1940-talet såg man ett 
frekvent observerande som viktigt för förskollärares personlighetsutveckling.21 Lenz Taguchi 
beskriver att detta var att vetenskapliggöra förskolläraren och förklarar det på följande sätt: 
 

Vetenskapliggörandet av barnet innebar att förskolläraren konstruerade en självbild som 
omfattade en mycket tydlig expertroll, med rättighet att döma, analysera och föreskriva åtgärder 
och behandling i förhållande till barn och familjer [...] det kan avläsas som ett i högsta grad 
emanciperande arbete för förskollärarna själva.22 

 

Ekström beskriver i sin doktorsavhandling om förskolans pedagogiska praktik den stora 
expansionen av förskoleverksamheten som ägde rum i Sverige under 70-talet. Den här 
expansionen startade tidigare men fick riktig genomslagskraft först under 1970-talet. Han skriver 
att den här tidpunkten markerade ”början på den förskoleverksamhet som vi har idag”. Nu 
byggdes förskoleverksamheten ut, blev statligt styrd och reformerades i den mening att den både 
skulle tillgodose föräldrars behov av omsorg och tillsyn, samt ha ett pedagogisk innehåll som 
skulle främja barnens utveckling. Barnstugeutredningen hade vid den här tidpunkten formulerat 
mål för förskolan där det bland annat stod att ”barnen skulle ges möjlighet att utvecklas till 
öppna, hänsynsfulla människor med förmåga till inlevelse och till samarbete med andra” .23 Under 
1970-talet förordade Barnstugeutredningen även dialogpedagogiken, vilken byggde på kognitiv 
och psykoanalytisk teori och tog avstånd från utvecklingspsykologisk teori.24 Nu ansågs det 
viktigare att observera barnens sociala samspel och kommunikationskapacitet än att studera deras 
förmåga att exempelvis lägga pussel under en viss tid. Dialogen med barnet ansågs vara 
observation och syftar till att lära känna barnen och förstå dem för att komma fram till eventuella 
åtgärder. Den observerande pedagogen skulle ta fasta på sina egna reaktioner och reflektioner 
kring barnet, engagemang från pedagogen var alltså av största vikt.25  
 
På 90-talet börjar man återigen att tala om avvikelser från det normala, Lenz Taguchi menar att 
intresset då ökade ”för olika former av observationstekniker som ett underlag för utvärdering”.26 
Detta påminner om de utvecklingspsykologiska observationerna som infördes redan i början av 
1900-talet, den stora skillnaden var att observationerna sker i vardagssituationer under exempelvis 
fri lek i motsats till observationsboxar eller bakom skärmar.27 Lenz Taguchi skriver att 
”utvecklingspsykologiska observationers renässans även kan kopplas till de allt intensivare 
utvärderingskraven”.28 Barnen idag ska stimuleras i sitt lärande, vilket innebär att pedagoger 
förväntas utforma en aktiv och reflekterande praktik där de ständigt utvärderar och anpassar den 
till barnen.29  

                                                 
18 Lenz Taguchi, H (2000). s.76 
19Tallberg Broman, I (1995). s.46 ; Lenz Taguchi, H (2000). s.76 
20 Lenz Taguchi, H (2000). s.81f 
21 Ibid. s.89f 
22 Ibid. s.89 
23 Ekström, K (2007). Förskolans pedagogiska praktik – ett verksamhetsperspektiv. Institutionen för Barn- och 

ungdomspedagogik, specialpedagogik och vägledning : Umeå universitet. s.5f 
24 Lenz Taguchi, H (2000). s.91 
25 Ibid. s.92f 
26 Ibid. s.101 
27 Ibid. s.104 
28 Ibid. s.104 
29 Ibid. s.106f 
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3.3 Reggio Emilia-pedagogiken 
Vad som varit gemensamt för all litteratur jag läst om pedagogisk dokumentation är att Reggio 
Emilia nämnts som den plats där den moderna dokumentationen började, den så kallade 
pedagogiska dokumentationen. Detta gör det naturligt att börja med att skaffa sig en förståelse 
för hur det gick till, vad Reggio Emilias pedagogiska filosofi går ut på och hur de tänker kring 
pedagogisk dokumentation. Dahlberg och Åsén beskriver i sin text om Reggio Emilia-filosofin att 
det hela startade genom att en grupp föräldrar påbörjade ett mödosamt och målmedvetet arbete 
med att bygga en förskola i en by strax utanför staden Reggio Emilia i norra Italien, efter 
krigsslutet år 1945.30 Föräldrarnas initiativ handlade om något mer än att återuppbygga det som 
varit, med alla erfarenheter som kriget och förtrycket bar med sig ville de skapa en förskola som 
kunde utbilda barnen ”på ett annat sätt, för ett annat samhälle” skriver Jonstoij och Tolgraven i 
sin bok om Reggio Emilia-pedagogiken.31 Loris Malaguzzi32 var en ung lärare som lockades till 
bygget vilket slog honom med häpnad. Han samarbetade med föräldrarna och bidrog med 
moderna pedagogiska idéer.33 De ville tillsammans skapa en ny pedagogik vilken var byggd på en 
vision om ”att barn kan tänka och handla själva”, de ville alltså bygga ett samhälle på en 
demokratisk grund.34   
 
Dahlberg och Åsén skriver vidare om att den pedagogiska praktiken och filosofin som utspelar 
sig i Reggio Emilia ”kännetecknas av en djup respekt för barnets rättigheter och potentialer”.35 
De beskriver att synen på lärande har sin utgångspunkt i barns erfarenheter, tankar och teorier. 
Jonstoij och Tolgraven talar om att man ser barnet som ett rikt barn, ”ett rikt, starkt, förmöget 
och kompetent barn ända från födseln, ett starkt subjekt, starkt i sin önskan att växa läras och 
utforska. Barnet är en forskare i dess djupaste mening, någon som hela tiden är på jakt efter 
mening”.36 Malaguzzi hävdade att ”med ett rikt barn framför sig får man rika pedagoger och rika 
föräldrar” och menar att ett pedagogiskt arbete som bygger på bilden av ett rikt barn är ett 
kreativt arbete.37 Inom Reggio Emilia-pedagogiken säger man att barn har hundra språk vilket 
Jonstoij och Tolgraven beskriver är en metafor för ”de många uttryckssätt ett barn ursprungligen 
har tillgång till för att förstå och tolka sig själv och världen”. De menar att man genom att låta 
barnen träna så många uttryckssätt som möjligt kan ge dem en tilltro till sin egen förmåga.38 
 
Inom Reggio Emilia-pedagogiken har man utvecklat ett social-konstruktionistiskt synsätt vilket 
innebär att man ser kunskap som något barnet aktivt skapar i samspel med andra människor och 
omvärlden.39 Dahlberg och Åsén menar att detta kräver ett professionellt ansvar där reflektion, 
dialog och handling binder ihop pedagogiken och verksamheten med samhället.40 Teori och 
praktik är delar av samma erfarenhet där tänkandet och handlandet sker i ett växelspel, menar 
Jonstoij och Tolgraven.41 Pedagogerna använder sig av ett utforskande arbetssätt där den vuxnes 
ansvar handlar om att låta sig inspireras av barnens nyfikenhet och deras frågor, den vuxne ska 

                                                 
30 Dahlberg, G och Åsén, G (2005). Loris Malaguzzi och den pedagogiska filosofin i Reggio Emilia. I Forssell, A 
(red.) Boken om pedagogerna. (5., [rev. och utök.] uppl.) Stockholm: Liber. s.192 
31 Jonstoij, T och Tolgraven, Å (2001). Hundra sätt att tänka. Om Reggio Emilias pedagogiska filosofi. UR : Stockholm. s.51 
32 Malaguzzi, Loris, 1920-1994, grundaren till den pedagogiska filosofin i Reggio Emilia. 
33 Jonstoij, T och Tolgraven, Å (2001). s.51f 
34 Dahlberg, G och Åsén, G (2005). s.193 
35 Ibid. s.190 
36 Jonstoij, T och Tolgraven, Å (2001). s.25 
37 Dahlberg, G och Åsén, G (2005). s.197 
38 Jonstoij, T och Tolgraven, Å (2001). s .25 
39 Ibid. s.29 
40 Dahlberg, G och Åsén, G (2005). s.201 
41 Jonstoij, T och Tolgraven, Å (2001). s.23 
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lära sig behärska lyssnandets och frågandets konst istället för att ge barnen svaren.42 Jonstoij och 
Tolgraven menar att man inom Reggio Emilia-pedagogiken ofta talar om lyssnandets pedagogik. 
De uttrycker att grundläggande värden som demokrati och delaktighet är beroende av lyssnandets 
konst.43 En annan viktig del i Reggio Emilia-pedagogiken är miljön, man talar om miljön som 
”den tredje pedagogen”. Genom att planera och organisera en utmanande miljö kan pedagogerna 
skapa förutsättningar för barns utforskande. Dahlberg och Åsén menar pedagogerna ska bygga 
upp en miljö ”som kan stödja och stimulera barnens intresse, motivation och kreativitet”.44 
 
Det handlar alltså om ”en demokratisk syn på människan där kommunikationen är 
livsavgörande” som Jonstoij och Tolgraven skriver. De menar att det är barnet som subjekt som 
är intressant inom Reggio Emilia-pedagogiken, därför använder man inte sig av någon särskild 
metod eller modell.45 Istället arbetar man med projekt. Jonstoij och Tolgraven skriver att ”ett 
fundament i verksamheten är projektarbetet och den dokumentation som är förknippad med 
det”. Vidare beskriver de att alla projekt man startar med barnen leder till fotografier, 
videoupptagningar, utskrifter och bandinspelningar. Detta blir den dokumentation som sedan 
ligger till grund för kontinuerlig reflektion och tolkning.46 Projektarbete innebär inom Reggio 
Emilia-pedagogiken att barnen får arbeta i små grupper där de kommunicerar, förhandlar och 
ställer hypoteser som kan utvecklas vidare. Under tiden menar Jonstoij och Tolgraven att 
pedagogerna ”dokumenterar, analyserar, summerar och utmanar”. De understryker att 
reflektionen är avgörande för den pedagogiska verksamheten.47 Följande citat kan sammanfatta 
det arbetssätt man använder sig av i Reggio Emilia-pedagogiken: 
 

 Det är ett undersökande och upptäckande arbetssätt där barn och vuxna samspelar, ett äventyr 
som man inte på förhand kan bestämma var det ska sluta. Utan förundran, utan en livgivande 
gnista, uteblir den verkliga kunskapsprocessen, en process där alla sinnen användas och barnen 
uttrycker sig på många olika sätt, ”med hundra språk.48 

 
Den pedagogiska dokumentationen är en viktig del i det pedagogiska arbetet inom Reggio Emilia-
filosofin. Dahlberg och Åsén menar att man ser pedagogisk dokumentation som en självklar del i 
arbetet. De skriver att ”dokumentationen synliggör arbetet och lärandet för pedagogerna, barnen, 
föräldrarna och allmänheten”.49 Den viktigaste funktionen dokumentationen har är att fungera 
som utgångspunkt för reflektion, gärna gemensam reflektion pedagogerna emellan. 
Dokumentationerna och reflektionerna bidrar tillsammans till mängder av olika perspektiv vilka 
kan leda till en gemensam förståelse för barnens läroprocesser. Dahlberg och Åsén skriver att 
”man måste gå tillbaka för att kunna gå vidare”, med vilket de menar att pedagoger genom att 
analysera tillsammans får man möjlighet att ompröva samtidigt som de får nya tankar kring hur 
de kan gå vidare med arbetet.50 Jonstoij och Tolgraven beskriver att samtalen fungerar som en 
motor för reflektionerna över verksamheten, de menar att reflektionerna både berör barnens, 
pedagogernas och pedagogikens utveckling.51 Dahlberg och Åsén menar att barn får möjlighet att 
minnas och reflektera kring sina egna lärprocesser då de får ta del av dokumentationen. De tar 
även upp vikten av att låta föräldrar ta del av dokumentationen, de menar att föräldrar får veta 
hur barn gör, inte bara vad de gör.52 

                                                 
42 Dahlberg, G och Åsén, G (2005). s.204 
43 Jonstoij, T och Tolgraven, Å (2001). s.29 
44 Dahlberg, G och Åsén, G (2005). s.202f 
45 Jonstoij, T och Tolgraven, Å (2001). s.24 
46 Ibid. s.18 
47 Ibid. s.23 
48 Ibid. s.42f 
49 Dahlberg, G och Åsén, G (2005). s.205 
50 Ibid. s.206 
51 Jonstoij, T och Tolgraven, Å (2001). s.17f 
52 Dahlberg, G och Åsén, G (2005). s.206 
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3.3.1 Reggio Emilia-pedagogiken och Sverige 
Jonstoij och Tolgraven menar att Sverige var ett av de första länderna som inspirerades av det 
pedagogiska arbetet i Reggio Emilia. De beskriver att 1978 var året då två svenska författare vid 
namn Anna Barsotti och Karin Wallin besökte Reggio Emilia för första gången. Tillbaka i 
Stockholm igen bestämde de sig för att förmedla vad de upplevt.53 År 1981 gjordes en utställning 
på Moderna museet vilken bidrog till att tusentals svenskar kom i kontakt med Reggio Emilias 
pedagogiska filosofi. Sedan dess har intresset ständigt ökat och tusentals svenskar har rest till 
Italien för att besöka Reggio Emilia.54 Jonstoij och Tolgraven menar att den svenska läroplanen 
på många sätt är inspirerad av Reggio Emilia-pedagogiken. Att den lyfter fram att pedagoger ska 
arbeta med barns olika språk och kulturella uttrycksformer, samt att man som pedagog ska 
reflektera och utveckla sitt arbete genom bland annat pedagogisk dokumentation, menar de visar 
tydliga kopplingar till Reggio Emilias pedagogiska filosofi.55 De skriver att ”det barn vi ska tänka 
oss när vi läser våra svenska läroplaner är ett rikt, kommunicerande barn – inte olikt det barn 
man tänker sig i Reggio Emilia”.56 Toveby har i sitt examensarbete undersökt huruvida Reggio 
Emilias pedagogiska filosofi har likheter med den svenska läroplanen för förskolan och skriver 
”jag fann att de övergripande målen är de samma, att skapa en demokratisk förskola där man ser 
olikheter som en resurs och där delaktighet är av oerhörd vikt”. Hon påpekar dock att hon även 
funnit flera olikheter, så som att Lpfö98 hade många fler detaljerade mål gällande barns 
utveckling och att det kompetenta barnet betonas i mindre utsträckning. Toveby menar också att 
”skillnaden ligger i att man i Lpfö98 skriver att barnet ska lära sig (författarens kursivering) 
utveckla förmågor medan man i Reggio Emilia filosofin ser att barnet redan kan utveckla 
förmågor”.57 
 
 

4 Litteraturgenomgång och tidigare forskning 
 
 

4.1 Pedagogisk dokumentation 
I kommande avsnitt presenteras litteratur som illustrerar begreppet pedagogisk dokumentation. 
Jag upptäckte tidigt att det inte finns så mycket svensk forsknings på ämnet vilket bidrog till att 
jag fick leta efter andra källor i exempelvis litteratur jag använt i olika kurser på Högskolan 
Dalarna. På italienska finns forskning kring pedagogiska dokumentation, vilken jag utan framgång 
sökte efter på engelska eller svenska. Genom att titta på vilken litteratur andra studenter använt 
sig av i sina examensarbeten om pedagogisk dokumentation kunde jag se att även de främst 
använt sig av den litteratur jag redan funnit. Man kan se att författarna i den litteratur jag valt ut 
har en i allra högsta grad samstämmig uppfattning om vad pedagogisk dokumentation är och vad 
det innebär i den pedagogiska verksamheten på förskolan. Vad som är intressant är dock att olika 
författare väljer att presentera och belysa vissa aspekter av dokumentationsarbetet, medan andra 
inte nämner dessa i samma utsträckning. Att fånga många olika uppfattningar om vad pedagogisk 
dokumentation går ut på är därför relevant i den här undersökningen. I texten används ordet 
pedagoger vilket representerar all personal i pedagogisk verksamhet. 
 

                                                 
53 Jonstoij, T och Tolgraven, Å (2001). s.75 
54 Dahlberg, G och Åsén, G (2005). s.208f 
55 Jonstoij, T och Tolgraven, Å (2001). s.23 
56 Ibid. s.25 
57 Toveby, L (2012). Hur Reggio Emilia filosofin relaterar till Lpfö98 – Barnsyn, kunskapssyn och mål för verksamheten. 
Examensarbete : Göteborgs universitet. s.36 
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Lenz Taguchi beskriver i sin bok som tar upp varför man ska arbeta med pedagogisk 
dokumentation att ”pedagogisk dokumentation är ett förhållningssätt och en kommunikation”.58 
Hon talar vidare om att ”dokumentation är ett kollektiv arbetsverktyg som bygger på ett 
gemensamt reflektionsarbete” mellan både barn, pedagoger, familj och förskolan.59 Hon menar 
att varken barn eller pedagogers arbete kan utvecklas eller förändras utan reflektion och 
diskussion kring dokumentationerna. Vidare beskriver hon att man dokumenterar ”för att göra 
det osynliga synligt”, att dokumentation och reflektion fungerar som utgångspunkt för att man 
ska kunna gå vidare. Lenz Taguchi menar att man inte ska stanna vid tankar om vad som hände, 
utan att den pedagogiska dokumentationen handlar om att hela tiden föra det ett steg längre. Hon 
menar att detta utvecklar den pedagogiska praktiken.60 Åberg och Lenz Taguchi beskriver i sin 
bok som behandlar pedagogiskt dokumentationsarbete i praktiken ”att dokumentera är ett sätt att 
förstå världen på många olika sätt”.61 De menar att det är en levande process som repeteras om 
och om igen. ”Ett undersökande både bakåt och framåt”, skriver de.62 Åberg och Lenz Taguchi 
påpekar att det är viktigt att dokumentationsarbetet används för att utveckla den pedagogiska 
praktiken, så att det fungerar som ett stöd i arbetet. De skriver att det annars endast blir en plikt 
och ”ännu en sak som ska göras”.63  
 
Skolverket har utformat ett stödmaterial i arbetet med pedagogisk dokumentation vilket Palmer 
har författat, detta har som syfte att hjälpa både ”förskolechefer, förskollärare, och övrig personal 
i förskolan i deras arbete med att följa upp, utvärdera och utveckla förskolans verksamhet”. 
Palmer beskriver att pedagogisk dokumentation är ett sätt att få syn på de processer som äger 
rum i förskolans verksamhet och talar vidare om att ”dokumentationen kan användas som 
underlag för att bedöma verksamhetens kvalitet, måluppfyllelse och vilka utvecklingsbehov som 
finns”.64 Även Palmer menar att pedagogisk dokumentation är ett arbetsverktyg, vilket grundas på 
gemensam reflektion. Hon skriver:  
 

För att kunna granska praktiken krävs det att dokumentationen blir en naturlig och integrerad del 
av det dagliga pedagogiska arbetet och inte något som ligger vid sidan av. Detta förutsätter en 
kultur av samarbete, reflektion och kommunikation.65 

 

Vidare beskriver Palmer att det är dialogerna och diskussionerna som gör dokumentationer till 
pedagogiska dokumentationer,66 vilket även Åberg och Lenz Taguchi påpekar. De menar att 
dialogen är väsentlig för att man ska kunna förstå innebörden i dokumentationerna och beskriver 
att reflektioner inte är några sanningar utan endast tankeprocesser som ständigt förändras.67 De 
påpekar vikten av att diskutera i grupp och skriver att en dokumentation bör tolkas av många 
ögon. I en pedagogs dokumentation finns endast dennes tolkning av händelsen, men om man 
reflekterar tillsammans framträder många olika tolkningar vilka för reflektionsarbetet framåt.68 
Åberg och Lenz Taguchi skriver exempel på frågor man kan ställa sig under reflektionsarbetet 
vilka finns att läsa i Bilaga 3. Palmer tar upp att många förskolor som redan arbetar med eller vill 
arbeta med pedagogisk dokumentation ser svårigheter. Hon menar att många anser det vara svårt 
att göra den pedagogiska dokumentationen till en integrerad del i det vardagliga arbetet på 

                                                 
58 Lenz Taguchi, H (1997). Varför pedagogisk dokumentation? HLS förlag : Stockholm. s.34 
59 Lenz Taguchi, H (1997). s.15 
60 Ibid. s.69f 
61 Åberg, A och Lenz Taguchi, H (2005). Lyssnandets pedagogik – etik och demokrati i pedagogiskt arbete. Liber AB : 
Stockholm. s.17 
62 Åberg, A och Lenz Taguchi, H (2005). s.19 
63 Ibid. s.20 
64 Palmer, A (2012). Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan: pedagogisk dokumentation. Skolverket : Stockholm. s.3 
65 Ibid. s.3 
66 Ibid. s.15 
67 Åberg, A och Lenz Taguchi, H (2005). s.20f 
68 Ibid. s.20 



9 
 

förskolan.69 Pedagogisk dokumentation hör samman med ett ”särskilt arbetssätt och pedagogiskt 
tänkande”, vilket Palmer beskriver handlar om att lyssna in, iaktta och försöka se och förstå vad 
som pågår i verksamheten.70 Hon påpekar även vikten av att barnen är delaktiga i 
dokumentationsarbetet och understryker att barns delaktighet och inflytande betonas i läroplanen 
för förskolan.71 Palmer menar att dokumentationerna i första hand ska användas tillsammans med 
barnen där syftet är att få barnen att reflektera och att man i andra hand träffas i arbetslaget ”för 
att undersöka dokumentationerna mer på djupet”. Dokumentationerna ska finnas åtkomliga för 
barnen och användas av både vuxna och barn.72 Genom dokumentationerna kan alla som varit 
delaktiga i en händelse få återbesöka denna, vilket bidrar till att den pedagogiska 
dokumentationen skapar en anknytning mellan vad som hänt, nuet och vad som kommer att 
hända. Detta driver i sin tur arbetet framåt, ”likt en motor”, skriver Palmer73 och menar: 
 

Genom att uppmärksamma och dokumentera relationerna mellan barnet och allt det som pågår 
runt omkring henne eller honom blir det möjligt att på allvar ta in barnets behov, frågor, 
erfarenheter och engagemang i verksamheten. Då kan man forma och omforma verksamheten på 
ett sätt som gör den dagliga tillvaron i förskolan stimulerande, utvecklande, intressant, rolig och 
meningsfull för alla barn.74 

 
Wehner-Godée skriver i sin bok om att fånga lärandet att man när man observerar har en avsikt. 
Hon beskriver att man väljer fokus eftersom man inte kan se allt. Detta medför till att man i en 
dokumentation inte kan se ”den sanna verkligheten” och att den som dokumenterar utformar en 
förbindelse mellan sig själv och de barn som dokumenteras. Vad som dokumenteras eller inte 
dokumenteras presenteras alltså av ett val, menar Wehner-Godée.75 Vidare beskriver hon att Vea 
Vecchi76 framhåller att dokumentation ska ske kontinuerligt och under verksamhetens gång för 
att kunna ”öppna möjligheter och vägar”. Dokumentationsarbetet ska alltså inte vara slutet av ett 
projekt utan finnas där hela tiden. Wehner-Godée menar att arbetet med pedagogisk 
dokumentation är ett tidskrävande arbetssätt och beskriver att ”de som kommit igång har 
förändrat sitt tänkande kring organisation av tiden, miljön och materialet.77 Kennedy förklarar i 
sin bok om temaarbete och dokumentation att arbetet med pedagogisk dokumentation på den 
specifika förskolan hon arbetade på förändrade synen på dem själva som pedagoger. De lärde sig 
att det finns många svar på en fråga och att det finns mängder av tillvägagångssätt för att komma 
fram till svaren. De upptäckte även hur kompetenta och logiska barn är och det insamlade 
dokumentationsmaterialet blev ett konkret redskap i de pedagogiska diskussionerna.78 Kennedy 
skriver att: 
 

Allt är ju min subjektiva tolkning av en verklighet som bara bär spår av alla de tankar och känslor 
som de inblandade hade. Vi kan egentligen aldrig veta vad och hur någon annan tänker och 
känner. Med vilken rätt tolkar jag ett barns ord och tankar? Samtidigt tror jag att det är viktigt att 
vi med våra ögon, öron och hjärta, ser, lyssnar och känner, för att sedan ge en bild av händelser 
och processer som barnen genomgår. Om vi inte försöker, lämnar vi allt åt slumpen och det 
tycker jag är att svika barnen.79 

                                                 
69 Palmer, A (2012). s.6 
70 Ibid. s.14 
71 Palmer, A (2012). s.15 
72 Ibid. s.17 
73 Ibid. s.18 
74 Ibid. s.11 
75 Wehner-Godée, C (2010). Att fånga lärandet. Pedagogisk dokumentation med hjälp av olika medier. Liber AB : Stockholm. 
s.21 
76 Vecchi Vea, ateljerista och författare verksam i Reggio Emilia. 
77 Wehner-Godée, C (2010). s.23 
78 Kennedy, B (1999). s.26 
79 Ibid. s.170f 
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Kennedy poängterar även vikten av att dokumentera sig själv som pedagog då hon beskriver att 
hon lärde sig mycket av att lyssna på eller se på sig själv. Saker som hur hon ställde frågor, hur 
lyssnande hon var och hur hon stimulerade barnens nyfikenhet blev synliga för henne själv. Detta 
menar hon är en viktig process i att hitta ett annat och ett nytt sätt att vara pedagog. Hon tillägger 
att man lär av sina misstag och att man inte ska vara för hård mot sig själv till en början.80 Det blir 
uppenbart i arbetet med pedagogisk dokumentation att de val man som pedagog gör påverkar 
hur den pedagogiska praktiken blir. Det ”påverkar allt” skriver Kennedy och tillägger att man lär 
sig vad man kan göra annorlunda en annan gång vilket bidrar till att man ständigt utvecklar sig 
själv.81 En viktig del i arbetet med pedagogisk dokumentation som verktyg för att förändra den 
egna verksamheten är ”en gemensam vilja till utveckling, möjligheter att mötas och diskutera, 
handledning av olika slag samt en chef med visioner”.82 Kennedy påpekar att förändring tar tid 
och att vi alla är olika och behöver olika mycket tid, man behöver även tid att ”upptäcka ett annat 
barn”. Hon menar att man inte har någon glädje av att höra andra tala om ett rikt och kompetent 
barn och man aldrig själv sett det. ”De erfarenheter och kunskaper jag får måste vara mina egna 
om det verkligen ska bli något jag kan använda mig av”, skriver Kennedy och påpekar att en 
förändringsprocess ständigt fortlöper och att man aldrig blir fullbordad.83 ”Dokumentationen kan 
lära oss att bli bättre pedagoger, bättre på att möta barnen, bättre på att lyssna på barnen och 
bättre på att förstå dem”.84 Det är viktigt att lära sig lyssna i en pedagogisk praktik. ”Om jag 
verkligen ska försöka lära mig att lyssna, måste jag lära mig att vara tyst” skriver Kennedy. Men 
uppdraget är att lyssna på alla barn vilket betyder att man då man utgår i från barnen  inte låter 
barnen bestämma allt utan vuxnas inblandning.85 

 
Sammanfattningsvis kan man se att författarna har en synnerligen likvärdig uppfattning om vad 
det innebär att arbeta med pedagogisk dokumentation. De tar alla upp vikten av att reflektera och 
diskutera kring den dokumentation man gör, gärna i grupp, samt att den pedagogiska 
dokumentationen ska verka för att utveckla den pedagogiska verksamheten. Vissa författare 
framhåller dock vissa aspekter mer än andra. Palmer markerar exempelvis vikten av att barnen 
ska medverka i dokumentationsarbetet på ett mer framträdande sätt än de andra författarna. Hon 
menar att man i första hand ska reflektera tillsammans med barnen och i andra hand med 
arbetslaget. Övriga författare menar istället att reflektion i arbetslaget är det viktiga och nämner 
inte reflektion tillsammans med barn i särskilt stor utsträckning. Övriga skillnader är att Wehner-
Godée särskilt belyser att man som dokumenterare alltid väljer vad man fokuserar på under sina 
dokumentationer, och att det inte går att dokumentera allt. Kennedy tar upp många delar av 
dokumentationsarbetet i sin bok, men det som skiljer henne från de andra författarna är att hon 
framhåller hur viktig den pedagogisk dokumentationen är för att utvecklas som pedagog. Övriga 
författare talar endast om verksamhetens utveckling och barnens lärprocesser. 
 
 

4.2 Forskning inom området pedagogisk dokumentation 
Det har, som tidigare beskrivits, varit svårt att hitta forskning kring ämnet pedagogisk 
dokumentation, som Lenz Taguchi skriver i sin avhandling så finns inte mycket forskning gjord 
kring pedagogisk dokumentation i svenska förskolor.86 I detta avsnitt behandlas de slutsatser som 

                                                 
80 Kennedy, B (1999). s.41 
81 Ibid. s.73 
82 Ibid. s.165 
83 Ibid. s.163f 
84 Ibid. s.77 
85 Ibid. s.47 
86 Lenz Taguchi, H (2001). Emancipation och motstånd. Dokumentation och kooperativa läroprocesser i förskolan.  Akademisk 
avhandling : Stockholms universitet. s.29 
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Lenz Taguchi dragit i sin undersökning, vilken berör ett projekt om dokumentationsarbete och 
förändringsprocesser.87 I avsnittet behandlas även resultatet av ett projekt utfört av Project Zero88 
och Reggio Emilia89 vilket handlar om att göra lärande synligt. Det här projektet består av 
mängder av studier i småbarnsförskolor och 3-6 års förskolor i staden Reggio Emilia som tar upp 
hur dokumentationsarbete kan leda till att pedagoger förändrar och planerar verksamheten för att 
stödja barnens lärprocesser.90 
 
Projekt Zero och Reggio Emilia menar att observation, tolkning och dokumentation binds 
samman i en spiral vilken innebär att de inte kan skiljas från varandra. De skriver att det är 
omöjligt att dokumentera utan att observera och tolka. Genom dokumentationen blir den 
dokumenterandes tänkande och tolkande synligt för reflektion eftersom det läggs fram inför 
många andra tolkningar, vilket i sin tur resulterar i en delad kunskap.91  Projekt Zero och Reggio 
Emilia talar vidare om att dokumentationen fungerar som en grundläggande del i sökandet efter 
mening och menar att pedagoger i förskolan bör fundera över hur de kan hjälpa barn att finna 
meningen i vad de gör, möter och erfar. Vidare beskriver de att det är en svår uppgift, i synnerhet 
i dag då barn har så många referenspunkter i sin vardag så som TV och olika sociala platser. 
Uppgiften består för förskolan, enligt dem, i att skapa samband och ge mening åt alla dessa 
händelser.92 De skriver: 
 

Att vi i Reggio har möjlighet att reflektera över våra arbetsprocesser har varit centralt för 
utvecklingen av vår strategi. I vår professionella utveckling prioriterar vi ”återbesök” i och 
reflektioner över vårt agerande, varvid också dokumentationsprocessen spelar en viktig roll. På så 
sätt blir det möjligt för oss att överblicka och närmare granska vår erfarenhet och våra 
uppfattningar.93 

 
Project Zero och Reggio Emilia vill betona ett särskilt perspektiv på hur dokumentation används, 
nämligen att ”material samlas in under verksamheten, men det läses och tolkas i slutet av den” 
(författarnas kursivering). Detta betyder att det insamlade materialet används ”efter och inte 
under processen”.94 De beskriver att dokumentationsarbetet förändrar pedagogernas uppfattning 
av de situationer som äger rum och att ”dokumentationen bromsar dem, uppmuntrar dem att 
reflektera över och förstå lärerfarenhetens djupare mening och värde”. Pedagogerna får möjlighet 
att jämföra det de hade tänkt observera med vad som faktiskt inträffade, vilket bidrar till att 
pedagogen får information inför hur de kan gå vidare. Projekt Zero och Reggio Emilia skriver att 
samarbete med kollegor blir en betydande del av processen ”eftersom det ofta är genom 
diskussioner med andra som vi blir medvetna om våra övertygelser och värderingar”.95 De 
beskriver att processen i arbetet med pedagogisk dokumentation inte är lätt och att effektiv 
dokumentation kräver mycket övning i både dokumentationsläsning och 
dokumentationsskrivande.96 ”Att dokumentera handlar inte om att sätta upp något vackert på 
väggarna, utan om att följa och forma kunskapsuppbyggnandets process”, skriver Projekt Zero 
och Reggio Emilia. De beskriver att lärare sätter upp barnens arbeten och ord på väggarna, men 

                                                 
87 Ibid. 
88 Project Zero, en forskningsgrupp vid Harvard Graduate School of Education. Grundades år 1967 av filosofen 
Nelson Goodman. 
89 Reggio Emilias forskningsteam. Forskning utförd i Reggio Emilias kommunala småbarnsförskolor och 3-6-
årsförskolor. 
90 Project Zero och Reggio Emilia, Lärarhögskolan i Stockholm Harvard Project Zero Reggio Children (2006). Att 
göra lärande synligt. Barns lärande – individuellt och i grupp : RE, PZ. HLS förlag : Stockholm. 
91 Ibid. s.84 
92 Ibid. s.79 
93 Ibid. s.55 
94 Ibid. s.78 
95 Ibid. s.289 
96 Ibid. s.86 
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att de också sätter upp sina egna reflektioner kring projekt eller händelser. Detta bidrar till att 
även föräldrarna delges barnens upplevelser och kunskaper. De tillägger även att 
dokumentationen bidrar till att både vuxna och barn kan få syn på barns sätt att konstruera 
kunskap.97 De nämner som exempel att dokumentationsarbete av barns individuella strategier 
visat att många barns kreativitet lättare återfinns under processen än i resultatet.98 Avslutningsvis 
menar Projekt Zero och Reggio Emilia att arbetet med pedagogisk dokumentation ”sänder ett 
starkt budskap till barnen, nämligen att deras ansträngningar och idéer tas på allvar”.99 
 
Lenz Taguchi talar i sin avhandling om den pedagogiska dokumentationens roll i 
förändringsarbete i förskolan. Avhandlingen bestod av tre delar och den här undersökningen har 
tagit stöd i två av dessa delar, nämligen den del som bestod av en etnografisk deltagande studie 
med tre pedagoger på en förskoleavdelning för att förstå hur pedagogisk dokumentation kan 
användas i ett förändringsarbete. Samt den del som bestod av att kritiskt granska teoretiska 
föreställningar och begrepp i studier av observations- och dokumentationspraktiker i svensk 
förskola sedan 1930-talet. ”Att försöka förändra en svensk förskolepraktik kräver [...] mycket 
kunskap om hur svensk förskolepraktik är konstituerad”, skriver Lenz Taguchi och menar att 
man i synnerhet ska skapa sig den kunskapen genom att läsa dokumentationer av den egna 
rådande praktiken.100 Att lägga dokumentationen ”på bordet” och samtala kring den ger 
pedagoger möjlighet att reflektera kring den, vilket bidrar till att pedagogerna upptäcker vilka 
diskurser och praktiker som styr deras tänkande och handlande. Då kan man sedan ”försöka 
förstå eller göra något på ett annat sätt”, förändra det, vilket Lenz Taguchi menar är att utveckla 
en praktik av ’motstånd’. Hon beskriver att ”ett sådant arbete kan innebära att man som pedagog 
exempelvis kan gå i motstånd mot en subjektivitet som innebär att den vuxne (be)dömer barns 
bilder med utgångspunkt från för givet tagna föreställningar om vad som är rätt och fel eller bra 
och dåligt”.101 Vidare beskriver hon att ett sådant sätt att använda pedagogisk dokumentation 
innebär att pedagoger dagligen tar ställning till hur de ska ”organisera och planera sitt arbete samt 
förhålla sig till barnen, med utgångspunkt från vad de ser av barnens lärande och sitt eget 
agerande i dokumentationen”.102 Lenz Taguchi menar att hon i sin undersökning insett att det 
krävs av pedagogerna att kunna tänka dekonstruktivt, det vill säga frigörande, kring sitt eget 
arbete för att den pedagogiska dokumentationen ska vara kunna fungera som ett verktyg i ett 
fortlöpande förändringsarbete. Hon beskriver att pedagogerna snabbt lär sig att ”behärska 
verktygen för ett dekonstruktivt arbete i förhållande till barnens arbete, lek, tänkande och 
teorier”, men att de har svårare att ”dekonstruera dokumentation av sitt eget tänkande och 
handlande”.103  
 
Lenz Taguchi menar att pedagogiken behöver pedagogiskt dokumentationsarbete som en praktik 
av ständigt ’motstånd’. Vilket betyder att pedagogik är något som görs och som kan förändras till 
det bättre.104 Hon påpekar att när pedagoger väl börjat arbeta i en reflekterande praktik har skapat 
ett begär ”efter detta sätt att förhålla sig och lära sig som man sedan inte vill vara utan”. Lenz 
Taguchi menar att detta kan bero på att man upptäcker att det inte finns något som är rätt eller 
fel och att man aldrig kan bli fullärd i ett pedagogiskt arbete.105 Under ett samtal med två 
pedagoger beskriver Lenz Taguchi att en pedagog sagt att det är en frigörelse att man kan säga att 

                                                 
97 Ibid. s.289 
98 Project Zero och Reggio Emilia, Lärarhögskolan i Stockholm Harvard Project Zero Reggio Children (2006). s.159 
99 Ibid. s.290 
100 Lenz Taguchi, H (2001). s.281 
101 Ibid. s.137 
102 Ibid. s.136f 
103 Ibid. s.275 
104 Ibid. s.289 
105 Ibid. s.284 
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”så här tror jag just nu, men det är inte säkert att jag tror det i morgon”.106 Att man hela tiden får 
utveckla, utmana och förändra sina egna tankar och föreställningar, de slås aldrig fast utan finns 
till för att oupphörligt utvecklas. Vidare talar Lenz Taguchi om pedagogisk dokumentation som 
ett sätt att arbeta med det förflutna, nutiden och framtiden samtidigt och att detta bidrar till att 
pedagogiken ständigt förändras.107 Hon påpekar dock att varje förändring måste ifrågasättas. 
Förändring betyder inte förbättring per automatik, utan kräver oupphörligt ifrågasättande av det 
man gör.108 Genom att den pedagogiska dokumentationen synliggör praktiken, menar Lenz 
Taguchi att det är ett värdefullt verktyg i ett kontinuerligt motstånds- och förändringsarbete.109 
Hon uttrycker även att pedagogisk dokumentation gör det lättare för pedagoger att möta olikhet 
och mångfald. Att de på ett bättre och lättare sätt kan tolerera och använda sig av de olika 
subjektiviteter man kan finna på en förskola, genom att man uppmärksammar och kan få en 
förståelse för mångfalden.110 
 
 

4.3 Etiskt perspektiv på arbete med pedagogisk dokumentation 
Nödvändigt för den här undersökningen är att föra in ett etiskt tänkande kring de barn som 
dokumenteras. Att fundera kring hur dokumentation kan vara för de barn som blir 
dokumenterade är något varje pedagog bör göra. Lindgren och Sparrman menar att ”barn som 
dokumenteras bör ges samma skydd som exempelvis forskare erbjuder de barn de beforskar”.111 
De skriver att dokumentation är ett sätt att synliggöra vad både barn och pedagoger gör i 
förskolan samtidigt som det kan göra varje barns röst hörd. Vidare beskriver de att detta 
betraktas främja ett barnperspektiv vilket de anser att man kritiskt bör analysera. De påpekar att 
det är skillnad på barnperspektiv och barns perspektiv.112 Svenning beskriver begreppet 
perspektiv på följande sätt: 
 

När vi möter andra människor bär vi med oss allt vi har tillägnat oss av kunskaper, upplevelser, 
erfarenheter, tankar och känslor. De fungerar som ett filter och ger oss ett perspektiv mot världen 
och den eller de andra vi har framför oss.113 

 

Hon beskriver att den vuxnes barnperspektiv styr dennes sätt att möta barnen i förskolan, vilket 
betyder att det bidrar ”till att styra våra val”. Svenning förklarar detta med ett exempel som 
handlar om att man som vuxen sätter upp en bild på ett barn utan att först fråga barnet, eftersom 
man utgår från att alla barn brukar vilja det. Hon menar att detta är att utgå ifrån sitt 
barnperspektiv.114 Barnens egna perspektiv kan istället bli synliga då de själva får komma med sina 
bidrag, ”sina egna upplevelser, erfarenheter, tankar och känslor, utan att dessa tolkas av vuxna”. 
Alla barn har sitt eget perspektiv, precis som alla vuxna, menar Svenning.115  
 
Lindgren och Sparrman talar om att det finns en uppfattning om att avstånden mellan forskning 
och förskolans vardag är mycket korta, framförallt i utbildningssammanhang. De menar att det 
pedagogerna gör då de observerar barnen kan framställas som jämförbart med att forska om 
barnen. Vidare menar de att pedagogen fungerar som en länk som binder dessa aktiviteter 
                                                 
106 Ibid. s.288 
107 Ibid. s.289 
108 Lenz Taguchi, H (2001). s.137 
109 Ibid. s.138 
110 Ibid. s.285 
111 Lindgren, A-L och Sparrman, A (2003). Om att bli dokumenterad. Etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation. 
Pedagogisk forskning i Sverige årgång 8, nr 1-2. s.58 
112 Ibid. s.59 
113 Svenning, B (2011). Vad berättas om mig? Barns rättigheter och möjligheter till inflytande i förskolans dokumentation. 
Studentlitteratur AB : Lund. s.46 
114 Ibid. s.46 
115 Ibid. s.47 
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samman.116 Något som skiljer en pedagog från en forskare är hur de ser på sin roll under 
observationerna. Man menar ofta att pedagoger som tränar mycket på att observera kan göra 
observationerna mindre subjektiva, medan forskaren menar man att denne alltid är involverad i 
situationerna som uppkommer vilket bidrar till att de aldrig kan göra objektiva bedömningar av 
det insamlade materialet. Därför menar Lindgren och Sparrman behöver man reflektera kring sin 
egen iblandning då man tolkar materialet för att det ”finns inga objektiva observationer”. De 
skriver att ”forskaren bör hellre använda sin närvaro än bortse ifrån den”.117 Palmer förtydligar 
detta med att beskriva att observationer och dokumentationsarbete aldrig är objektiva eftersom 
de alltid består av en bild och därmed en persons bild som lyfts fram av den situationen som 
skett. Genom att tillsammans reflektera kan fler bilder av händelsen tillföras vilket bidrar till att 
man kan vidga förståelsen av situationen. Dock påpekar Palmer att pedagoger som arbetar med 
pedagogisk dokumentation alltid måste ta etiskt ansvar för sina egna val. Både under själva 
dokumentationsarbetet och under reflektionen.118 Även Kennedy påtalar detta och skriver att 
”det inte finns någon objektiv sanning”.119 
 
Lindgren och Sparrman menar att dokumentation kan ses som en normaliserande praktik där 
både barns och pedagogers beteenden beskrivs. De beskriver att det inte bara är pedagogerna 
som ser barnen, utan barnen ser även sig själva och andra barn i dokumentationerna. Detta bidrar 
till att barn får se en bild av hur ”de förväntas uppträda för att vara goda barn i förskollärarnas – 
och i de fall dokumentationen visas för föräldrars eller andras – blickar”.120 Lindgren och 
Sparrman talar vidare om de maktpositioner som kan uppstå vid dokumentationsarbete. De 
beskriver att det handlar om att betrakta eller bli betraktad och att den som betraktar får ett 
övertag.121 Därför menar Svenning kan det vara av stor vikt att låta barnen medverka i 
dokumentationsarbetet. Hon beskriver att man utifrån fotografier som barnen själva tagit kan 
”skapa dialog och samspel” samt ”utforska och få ny kunskap”. Hon talar vidare om att då 
pedagoger tagit fotografier kan samtala med barnen om bilderna innan de sätts upp på väggen. 
Hon menar att detta ger tillfälle att ta reda på huruvida barnen vill sätta upp bilderna eller inte 
och ”på så sätt ta barnen på allvar i processen”.122 Vidare skriver Svenning: 
 

Det handlar om att skapa attityder och intresse för att ta reda på vad som ger barnen goda 
upplevelser, vad som inte känns bra för dem och hur man ska vinkla dokumentationen så att 
barnens förmåga lyfts och så att de slipper uppleva att deras brister framhålls på ett sårande sätt. 
Det handlar om goda och medvetna val om syfte och målgrupp för dokumentationsinnehållet, där 
hänsyn tas till både barnens och de vuxnas perspektiv.123 

 

Hon påpekar att det inte går att fånga hela bilden eller förstå barnens perspektiv till hundra 
procent, men att man som pedagog hela tiden måste sträva efter att närma sig det.124 
 
För att utveckla problematiken kring huruvida arbetet med pedagogisk dokumentation kan vara 
ett led i en normaliseringsprocess och maktutövning lyfts i kommande avsnitt Foucaults teorier 
kring begreppet makt. Detta ämne är viktigt att belysa eftersom det många gånger handlar om en 
makt som för både barn och pedagoger är osynlig och kanske omedveten. 
 

                                                 
116 Lindgren, A-L och Sparrman, A (2003). s.64 
117 Ibid. s.65 
118 Palmer, A (2012). s.64 
119 Kennedy, B (1999). s.77 
120 Lindgren, A-L och Sparrman, A (2003). s.62 
121 Ibid. s.59 
122 Svenning, B (2011). s.98 
123 Ibid. s.52 
124 Ibid. s.52 
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4.4 En teoretisk utgångspunkt kring begreppet makt – Foucault 
Ett namn som kan förknippas med begreppet makt är Foucault.125 Foucault har genom forskning 
på exempelvis fångvårdsanstalter omskapat eller utvecklat redan existerande tanketraditioner 
kring makt, menar Nilsson.126 Tullgren beskriver i sin doktorsavhandling att det som gör Foucault 
speciell är att han intresserar sig för den utövade makten. Han engagerade sig inte i vem som 
innehar eller utövar makt utan för hur makten utspelar sig127 och han menar att det inte finns 
några maktfria relationer.128 Även Markström förtydligar detta i sin studie och skriver att 
”maktutövningen tar sig uttryck i handling och sätter upp gränser och regler för vad som kan ske 
i ett sammanhang”.129 Den så kallade pastorala makten130 är den som utspelar sig i 
förskoleverksamheten, Tullgren beskriver att det är ”en makt där kunskapen om individens själ 
och innersta tankar är nödvändig och där individens välbefinnande är maktens mål”.131 Nilsson 
påpekar att Foucault framhåller ”att makt och kunskap är oupplösligt förbundna med 
varandra”.132 Genom att skaffa sig kunskap om individer får makten större möjlighet att verka, 
skriver Tullgren och talar vidare om hur detta kan fungera i förskolan. Hon beskriver att den fria 
leken är ett exempel där makten kan utspela sig, att man kan skaffa sig kunskap om barnen 
genom att de i den fria leken kan uttrycka sig på ett sätt som annars kanske inte är möjligt. 
Genom att finnas med i leken, observera eller ställa frågor kan man skaffa sig mycket kunskap 
om barnen, med andra ord ”genom kunskap stärks den pastorala makten”.133 Syftet med denna 
makt är att forma och lotsa människor men också att få människor att själv styra och justera det 
egna jaget ”i riktning mot välordnade och ansvarstagande människor”. Syftet är att låta barnen 
uppleva sig själva som fria subjekt, medan man som pedagog i själva verket begränsar deras 
frihet.134 Tullgren skriver: 
 

Tillämpat på förskolan betyder detta att barnet, som betraktas som aktivt och som 
ägare av en egen vilja, också betraktas som villigt att inordna sig i förskolans ordning. 
Barnet ges frihet och ansvar att själva reglera sina handlingar i enlighet med det som 
förväntas i förskolan.135 

 
Detta är även ett led i en normaliseringsprocess där styrningens ultimata mål enligt Tullgren är att 
individer, eller i förskolesammanhang, att barnen ska vara kapabla att styra sig själva och inordna 
sig själva i förskolans ordning. I dessa sammanhang talar även Foucault om disciplinering, och 
menar att den disciplinering som utspelar sig på exempelvis skolor har som uppgift att ”öka 
nyttan med människors verksamhet”.136 En teknik för att disciplinera är att övervaka, vilket 
Nilsson beskriver som ”hierarkisk observation”.137 Denna övervakning är diskret på det vis att 
den som är övervakad inte vet om det. Som exempel tar Tullgren upp att det på förskolor ofta 

                                                 
125 Foucault, Michel, 1926-1984, fransk filosof med inriktning på psykologi och sociologi. 
126 Nilsson, R (2008). Foucault  - en introduktion. Författaren och Égalité : Lund. s.9 
127 Tullgren, C (2004). Den välreglerade friheten. Att konstruera det lekande barnet. Doktorsavhandling i pedagogik : Malmö 
Högskola. s.32 
128 Nilsson, R (2008). s.92 
129 Markström, A-M (2005). Förskolans som normaliseringspraktik – en etnografisk studie. Institutionen för 
utbildningsvetenskap : Linköpings universitet. s.30 
130 Pastoral makt. En form av makt som utspelade sig i kyrkan, där prästen genom den kunskap denne fick om 
individerna genom bikten utövade för att hjälpa församlingen till frälsning. Den kräver full kontroll av individen och 
självuppoffrande av prästen. Pastoralmakten handlar om ”det goda livet”. 
131 Tullgren, C (2004). s.40 
132 Nilsson, R (2008). s.84 
133 Tullgren, C (2004). s.107f 
134 Ibid. s.36 
135 Ibid. s.109 
136 Ibid. s.37f 
137 Nilsson, R (2008). s.106 
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finns dörrar med fönster som låter pedagogerna se barnen även då de stängt dörren om sig. 
Genom övervakning studerar pedagogerna barnen, vilket i sin tur ger mer kunskap om dem.138 
Markström menar att den disciplinära maktutövningen oftast inte är synlig för varken barn eller 
pedagoger, och framhåller att den osynliga maktutövningen ”är den mest verkningsfulla”.139 Asp-
Onsjö kopplar dokumentationsarbetet i skolan till Foucaults tankar om makt i sin artikel och 
menar att man genom dokumentation producerar en sanning.140 Då man dokumenterar en 
händelse fastställs en sanning, vilken är tolkad av den som utfört dokumentationen. Vidare 
beskriver hon att dokumentationerna aldrig är neutrala och det är viktigt att utveckla ett kritiskt 
förhållningssätt till det insamlade materialet.141 Hon skriver att: 
 

Dokumentation kan ses som ett sätt att definiera, strukturera, kategorisera och hålla 
ordning med hjälp av direktiv och sytematiska observationer som noteras och katalogiseras 
i olika former av texter. Den beskrivning av specifika förhållanden som dokumentationen 
skapar formas till en sanning genom dokumentet.142 

 
Enligt den avhandling hon skrivit och som hon baserar sin artikel på kan man se att 
dokumentation ”i hög grad verkar styrande i skolans verksamhet”, och att de insamlade 
dokumentationerna kan få konsekvenser för elevers eller barns identitetsuppfattning. Hon menar 
att de ”vävs in i en allt tätare väv av omdömen”.143 Genom att tolka dokumentation beskriver 
hon att man utvecklar en styrningsteknik som utformar vilka handlingsalternativ man väljer i olika 
situationer. Dokumentationen visar inte en viss verklighet utan producerar en sanning eller 
verklighet. Hon skriver att ”dokument kan därför användas som katalysatorer eller igångsättare, 
man kan säga att de först skapar en verklighet genom sin beskrivning som sedan blir styrande för 
den värld vi lever i”. Men Asp-Onsjö påpekar även att den här sanningen nu blir synlig och 
öppen för fler tolkningar och därmed motstånd.144  
 
Ytterligare ett led i maktutövningen är diskurser. Tullgren beskriver att Foucault talar om att 
diskurser och makt är samordnade i varandra. Genom att skaffa sig kunskap om världen kan man 
omvandla kunskapen till sanningar. Dessa ”sanningar” skapar i sin tur diskurser, vilka Foucault 
menar är strukturerade påståenden om hur vi ska tänka om världen. Tullgren skriver att ”det är 
genom diskursen som makten kan verka samtidigt som det är maktrelationerna som skapar 
kunskapen och de diskurser som av samhället betraktas som sanna”. Diskurser gäller en tid och 
ersätts sedan av andra och ett exempel på diskurser som förekommer i förskolans värld är 
diskurser om barnsyn.145 
 
Så som Asp-Onsjö skriver kan dokumentationen leda till omdömen av barnen, vilket med andra 
ord kan innebära att barnen blir bedömda med dokumentationsmaterialet som utgångspunkt.  I 
nästa avsnitt belyses huruvida arbetet med pedagogisk dokumentation leder till att pedagoger 
bedömer barnen. 
 
 

                                                 
138 Tullgren, C (2004). s.37f 
139 Markström, A-M (2005). s.32 
140 Asp-Onsjö, L (2011). Dokumentation, styrning och kontroll i den svenska skolan. Institutionen för pedagogik och 
profession, Educare, vetenskapliga skrifter volym 2011:2 : Göteborgs universitet. s.42 
141 Ibid. s.51f 
142 Ibid. s.51 
143 Ibid. s.49 
144 Ibid. s.42f 
145 Tullgren, C (2004). s.34f 
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4.5 Pedagogisk dokumentation – ett redskap för bedömning? 
Vallberg Roth lyfter fram tankar kring små barns bedömning i texten hon skrivit för Skolverket. 
Hon menar att pedagogisk dokumentation är viktig för verksamheten och påpekar att det enligt 
läroplanen för förskolan som blev reviderad år 2010 är den pedagogiska verksamheten som ska 
dokumenteras, inte det enskilda barnet.146 Hon menar att syftet med pedagogisk dokumentation 
är att synliggöra barnen och verksamheten, samt fungera som underlag ”för bedömning av 
verksamhetens kvalitet och utvecklingsbehov”.147 Vidare skriver Vallberg Roth om att 
läroplansarbete kan ses ifrån flera olika infallsvinklar. En infallsvinkel kan vara att läroplanens 
syfte eller praktiska tillämpning är i centrum, en annan är att se den utvärderade läroplanen och 
en tredje är att fokusera på den uppnådda och upplevda läroplanen. ”Idag är det den 
utvärderande läroplanen som hamnar i blickfånget och som tycks ha fått ökad betydelse”, skriver 
hon och menar att observationer och dokumentation har blivit allt mer rådande som underlag för 
bedömning.148 Vallberg Roth beskriver att de mängder av testmaterial som utformats och 
används idag (Wehner-Godée visar olika exempel149) kan medföra att ”barns prestationer blir 
bedömda på ett sätt som ibland kan strida mot intentionerna i förskolans läroplan”.150 Hon 
beskriver att användandet av pedagogisk dokumentation kan vara vanskligt eftersom det kan 
bidra till att lärare kategoriserar och klassificerar barn.151 Även om många betonar att det inte är 
barnen som ska bedömas utan verksamheten, så är det ”ofta barnens färdigheter och förmågor 
som observeras och mäts” i praktiken menar Vallberg Roth.152 Därför är det viktigt att personalen 
både reflekterar över barnens och sina egna lärprocesser. Hon skriver att dialogen mellan 
pedagogerna är av största vikt för att göra dokumentation till pedagogisk dokumentation.153 
Vidare skriver hon att att man nu har flyttat tyngdpunkten ”från bedömning av lärande till 
bedömning för lärande” (författarens kursivering).154  
 
Wehner-Godée menar i sin text som handlar om att bedöma små barns kunnande att det handlar 
om vilken kunskapssyn man som pedagog har. Hon menar att pedagoger ofta är ovetande om 
vilka teoretiska bedömningsgrunder de har vilket medför att det är svårt att reformera sitt sätt att 
bedöma.155 Hon skriver att ”bedömningar är oundvikliga och kan ge oss en fantastisk 
utvecklingshjälp och möjligheter att se och förstå världen ur olika synvinklar”, därför menar hon 
att pedagoger har ett stort ansvar att reflektera kring på vilka grunder de gör sina bedömningar. 
Hon talar vidare om att: 

 
Vi bedömer varandra hela tiden och det kan bli en meningsfull del av vardagen. Den kan ge var 
och en möjlighet att göra sig en bild av var man befinner sig i olika kunskapsprocesser. Det är när 
bilderna är negativa eller blir fastlåsta i ”han/hon är sån” som de kan få motsatt verkan.156 

 

Wehner-Godée menar att man i allt som barnet gör eller säger kan få syn på vad barnen är 
förtrogna med och att man genom att studera och dokumentera detta kan få förståelse för 
barnens olikheter. Hon skriver ”att bli uppmärksammad och synliggjord med utgångspunkt i vad 
man håller på med och få nya utmaningar som för vidare och fördjupar, skapar en annan sorts 

                                                 
146 Vallberg Roth, A-C (2010). Stödja och styra - Om bedömning av yngre barn. Skolverket : Stockholm. s.8 
147 Ibid. s.10f 
148 Vallberg Roth, A-C (2010). s.26f 
149 Wehner-Godée, C (2005). Att bedöma små barns kunnande. I Lindström, L och Lindberg, V (red.) Pedagogisk 
bedömning. HLS förlag : Stockholm. s.95f 
150 Vallberg Roth, A-C (2010). s.53 
151 Ibid. s.37 
152 Ibid. s.53 
153 Ibid. s.38f 
154 Ibid. s.58 
155 Wehner-Godée, C (2005). s.107 
156 Ibid. s.94 
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meningsfull verksamhet för barnen.157 Kennedy menar att risken att den pedagogiska 
dokumentationen ”används som ett bedömningsinstrument minimeras om vi har barnens 
inlärningsprocesser som utgångspunkt när vi observerar och dokumenterar.158 Då man synliggör 
och fokuserar på processen i ett arbete istället för att endast visa upp det färdiga resultatet, 
påvisar man, enligt Kennedy både de enskilda barnens och gruppens kompetens. I motsats till att 
den pedagogiska dokumentationen skulle bli en teknik för att ”visa upp barnen för bedömning”. 
Vidare beskriver hon att ett arbete ofta är intetsägande för utomstående, men att 
dokumentationen av processen gör arbetet intressant.159 
 
 

4.6 Användbara verktyg i dokumentationsarbetet 
I detta avslutande avsnitt på litteraturgenomgången belyses de olika verktyg, eller hjälpmedel som 
finns att tillgå i arbetet med pedagogisk dokumentation. Project Zero och Reggio Emilia talar om 
att visuell dokumentation, så som fotografier och videofilmer, har som syfte att göra det möjligt 
för pedagogerna ”att se och bättre förstå barnen och dem själva”. Dokumentationen gör det även 
möjligt för andra att se vad som försiggick, vilket bidrar till att man kan öppna upp för reflektion 
och tolkning tillsammans med andra.160 Detta påpekar även  Wehner-Godée då hon skriver att 
”det konkreta materialet gör det pedagogiska arbetet både synligt och hörbart”.161 Palmer 
framhäver även hon betydelsen av att ha dokumentation i form av fysiska objekt, med vilket hon 
menar fotografier, videofilmer, ljudinspelningar, observationer och anteckningar, eftersom det 
blir något konkret och påtagligt att utgå i från under samtal med både pedagoger och barn. ”Då 
kan det bli synligt att vars och ens tänkande hakar i någon annans och då kan reflektionsarbetet 
bli dynamiskt och produktivt” skriver hon.162 Vidare beskriver Palmer att det till en början kan 
kännas främmande att dokumentera med hjälp av olika verktyg, eller hjälpmedel, och att det är 
något man behöver öva på för att kunna bli säker på. Hon påpekar att det är viktigt att göra 
barnen delaktiga och aktiva i det här arbetet. Att barnen själva ska få lära sig att ”fotografera, 
filma och observera sitt eget och andras lärande” och menar att arbetslaget kan lära sig mycket av 
att engagera barnen i dokumentationen. Palmer menar att penna och papper är de grundläggande 
verktygen för pedagogerna i ett dokumentationsarbete och att man många gånger kan komma 
långt med sina anteckningar. ”Med anteckningar går det att uppmärksamma vad som sägs men 
också vad som görs, hur det görs samt vilka relationer som uppstår” skriver hon.163 Även 
Wehner-Godée menar att det underlättar att ha ett verktyg som förbättrar seendet och att man 
kan komma långt med de egna iakttagelserna och anteckningarna av dessa.164  
 
 Vidare beskrivs, med stöd i Wehner-Godée och Palmers texter, de olika verktygen som kan 
användas i arbetet med pedagogisk dokumentation, och som de intervjuande förskollärarna 
nämner, mer ingående. 
 

4.6.1 Digitalkamera 
Wehner-Godée skriver att digitalkameran är mycket användbar genom att den både kan ta 
stillbilder men även filma korta sekvenser. Att fotografera en process, menar hon, kräver att man 
fokuserar på att fotografera det som sker. Hon beskriver att man gärna ska arbeta med närbilder 
eftersom att fotografierna i efterhand ska bli lätta att läsa av. Wehner-Godée menar att fotografier 

                                                 
157 Ibid. s.108 
158 Kennedy, B (1999). s.76 
159 Ibid. s.49, 76 
160 Project Zero & Reggio Emilia, Lärarhögskolan i Stockholm Harvard Project Zero Reggio Children (2006). s.159 
161 Wehner-Godée, C (2010). s.22 
162 Palmer, A (2012). s.42 
163 Ibid. s.45f 
164 Wehner-Godée, C (2005). s.105 
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fungerar som ett bra komplement till observationsanteckningar och att de är enkla att sätta upp 
som väggdokumentationer, samt att materialet sedan kan tas ner för att samordnas i album. 
Vidare beskriver hon att man i efterhand kan inse att några barn inte blivit med på bild, eller att 
man ser en intressant situation när man inte har kameran inom räckhåll och att det då går bra att 
rekonstruera situationen. Hennes upplevelse är att barnen gärna gör om ett arbete och resonerar 
kring det, vilket även kan fungera som en förstärkning i deras lärande process.165 Palmer menar 
att digitalkameran är mycket användbar eftersom både barn och pedagogerna kan hantera den. 
”Ett fotografi kan lyfta fram, synliggöra och bekräfta det som pågår och öppna för 
kommunikation”, skriver hon och menar att ett foto blir ett utsnitt ur en pedagogisk situation. 
När barn eller pedagoger i efterhand får möta bilderna kan nya tankar och funderingar uppstå, 
och man kan uppfatta situationen på ett annat sätt än man gjorde under själva händelsen.166 
 

4.6.2 Videokamera 
Om man vill använda videokameran som dokumentationsverktyg är det lönsamt att lägga ner tid 
på att lära sig hur videokameran fungerar, menar Wehner-Godée. Under själva inspelningstillfället 
finns mycket annat att hålla reda på vilket innebär att dokumenteraren bör vara ”ett med sitt 
verktyg”, som hon uttrycker det. Wehner-Godée talar om att det fungerar bra att ställa in 
videokameran på ”auto” medan man filmar och att man bör tänka på att inte zooma in och ut för 
ofta. För att filmen ska bli intressant för andra att se, menar Wehner-Godée att det är en fördel 
om man kan redigera filmen i datorn. Idag finns det många redigeringsprogram som är enkla att 
arbeta i, men även detta kräver träning. Hon beskriver även att både pedagoger och barn ofta 
glömmer videokameran efter ett tag vilket gör att man inte blir störd i det arbete man utför. Hon 
påpekar även att risken att kränka någons identitet alltid finns närvarande när man arbetar med 
videokameran, eftersom man kommer väldigt nära under den inspelade perioden. Vidare menar 
hon att det troligtvis inte finns något annat medium som kan ge lika mycket kunskap. Hon 
beskriver att man kan spela upp videodokumentationen om och om igen, vilket kan bidra till 
multipla reflektioner kring händelsen.167 Palmer skriver att: 

Filmande innebär ett särskilt slags seende där det blir möjligt att fånga sekvenser och flöden, 
rörelser, ljud och kroppsspråk. Filmsekvenser kan snabbt återföras till gruppen genom en dator, 
en TV eller en projektor. Om filmen projiceras på en vägg kan barnen vara i sin dokumentation, 
”simma” i den och leka vidare i sin upplevelse (detsamma gäller naturligtvis med bildspel).168 

4.6.3 Ljudinspelare 
Wehner-Godée menar att vi ofta fokuserar på seendet och att man genom att separera ljud från 
alla andra intryck kan få en mycket stark upplevelse. Att spela in ljud kan ha många olika 
användningsområden. Man kan använda en ljudinspelare under en barnintervju eller fånga upp 
spontana samtal och meningsutbyten. Både Wehner-Godée och Palmer menar att det finns 
många olika sätt att spela in ljud på, man kan exempelvis använda en diktafon, en mobiltelefon 
eller en dator. Wehner-Godée påpekar att ljudinspelningar är enkla att utföra, medan själva 
avlyssningen kan ta mycket tid.169  
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4.6.4 Dator 
Datorn är ett viktigt verktyg i arbetet med pedagogisk dokumentation. I datorn kan man lagra 
mängder av foton samt bild- och ljudinspelningar. Man kan använda olika program så som 
Photoshop för att sätta ihop bilder och text, eller Powerpoint för att göra bildspel. Man kan även 
skriva ut fotografier och texter i den storlek man önskar, samt utveckla mallar för 
spaltdokumentation att skriva ut. Wehner-Godée menar att man kan göra bildberättelser och 
renskriva sin dokumentation i datorn och att man när man lärt sig olika program enkelt och 
snabbt kan samordna och skriva ut sina dokumentationer.170 
 

4.6.5 Penna, papper och spaltdokumentation 
En spaltdokumentation används vid en observation och består av ett dokument med tre spalter. I 
den första spalten beskrivs vad som sägs, i den andra vad som görs och i den tredje skriver man 
sina egna reflektioner. Fördelar med det här sättet att anteckna är att man kan förändra spalterna 
efter de rubriker som passar, man får möjlighet att hoppa fram och tillbaka mellan spalterna 
istället för att endast beskriva en situation från början till slut, samt att de enda verktyg man 
behöver är papper och penna.171 Palmer menar att spaltdokumentationer kan vara mycket bra att 
utgå ifrån under reflektioner med både barn och pedagoger.172 
 

4.6.6 Portfolio 
Portfolio eller portföljen ska fungera som en kontinuerlig dokumentation av barns utveckling173 
och ska finnas med som en röd tråd under hela förskoletiden.174 Ellmin beskriver i sin bok om 
portfolio att det finns två former av portföljer. Den första kallas ”en dokumenterad utveckling”, 
vilket innebär att innehållet speglar utvecklingen, är styrd av pedagogerna på förskolan och 
fokuserar på dokumenterandet i sig. Den andra formen kallar Ellmin en ”utvecklande 
dokumentation” vilket innebär att den bidrar till utvecklingen och kräver barnens aktiva 
medverkan samt fokuserar på att samla, välja ut, reflektera och sedan knyta an till utvecklingen.175 
En portfolio består av att varje barn har en egen pärm med sitt foto och namn på, och innehåller 
enligt Wehner-Godée ”insamlat material från hela processtiden”.176 Krok och Lindewald 
förespråkar i sin bok om portfolio i förskolan att man låter portfoliopärmarna finnas framme där 
barnen kan nå dem, eftersom portfolion tillhör barnen.177 Projekt Zero och Reggio Emilia talar 
om portföljer som ”en möjlighet att se tillbaka, överblicka, berömma, beskåda, överväga och 
tänka framåt mot nya projekt, mål och riktningar” och menar att de möjliggör för reflektion.178 
Krok och Lindevall sammanfattar portfolios syfte så här: ”Att skapa sammanhang – mening – 
hopp – det vill säga ett jag kan – för varje barn” (författarnas kursivering).179 
 
 

5 Undersökningens teoretiska utgångspunkter 
Litteraturgenomgången och den tidigare forskningen visar två olika huvudspår. Å ena sidan finns 
Reggio Emilia-pedagogiken och den litteratur som stödjer Reggio Emilias positiva syn på 
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pedagogisk dokumentation.180 Det här spåret påvisar hur viktigt, men även nödvändigt det här 
arbetssättet är för det pedagogiska arbetet och verksamhetens utveckling. Det verkar högst 
problematiskt att över huvud taget kunna leva upp till Reggio Emilias pedagogiska filosofi utan 
att använda pedagogisk dokumentation som en integrerad del i det vardagliga arbetet. Den 
svenska läroplanen och Reggio Emilia-pedagogiken har, som beskrivits, vissa likheter vilket kan 
innebära att den pedagogiska dokumentationen även är avgörande för att svenska förskolor ska 
kunna uppnå de mål som den tar upp.  
 
Det andra huvudspåret handlar om en problematisk och ifrågasättande syn på olika delar av 
arbetet med pedagogisk dokumentation. Det här spåret kan delas in i tre olika riktningar där den 
första tar upp etiska aspekter kring att dokumentera barn. Den andra riktningen behandlar 
Foucaults teorier kring makt och normaliseringsprocesser och den tredje riktningen handlar om 
huruvida den pedagogiska dokumentationen kan leda till bedömning av barnen. 181 Dessa tre delar 
är inte lika varandra, men man skulle kunna säga att de är besläktade. Det här spåret är viktigt 
lyfta då man utför eller vill starta ett arbete med pedagogisk dokumentation eftersom det 
innefattar en sida av den pedagogiska dokumentationen som enligt min mening hamnat i 
skymundan. Ytterligare ett kritiskt spår, vilket inte behandlas i det här arbetet eftersom det skulle 
bli för omfattande, är vad arbetet med pedagogisk dokumentation betyder för pedagoger som 
utför den. Den pedagogiska dokumentationen ger ett konkret material som inte endast ger 
föräldrar möjlighet att ta del av barnens lärande, utan även chefer och skolmyndigheter får tillfälle 
att se hur det pedagogiska arbetet utförs på ett påtagligt sätt. Något som är viktigt att lyfta är 
alltså att pedagogerna kan uppleva sig styrda då det här arbetet kan användas som ett 
maktinstrument från exempelvis skolmyndigheter där de kan kontrollera pedagogernas arbete. 
Den här aspekten är intressant och skulle även den vara viktig att diskutera. 
 
Dessa två huvudspår som beskrivits ovan utgör de teoretiska utgångspunkterna som ligger till 
grund för hur jag granskar pedagogisk dokumentation och informanternas svar. Men ännu en 
aspekt som är viktig att diskutera är det praktiska genomförandet av pedagogisk dokumentation 
och dess betydelse för arbetsgången. Det finns många olika tillvägagångssätt och verktyg i arbetet 
med pedagogisk dokumentation,182 och för att nå fram till undersökningens syfte är det 
nödvändigt att diskutera informanternas förfaringssätt. 
 
 

6 Metod  
I följande avsnitt presenteras det tillvägagångssätt jag använt för att få svar på undersökningens 
syfte och frågeställningar. Jag redovisar mitt metodval, urval av undersökningsgrupp, 
genomförande, bearbetning av material, och studiens tillförlitlighet. Avslutningsvis redogör jag 
för etiska överväganden. 
 
 

6.1 Forskningsmetod 
För att ta reda på hur förskollärarna tänker kring och praktiskt arbetar med pedagogisk 
dokumentation valde jag att genomföra intervjuer.183 Jag var inte intresserad av kvantitativ data 
som hur många som arbetar med pedagogisk dokumentation, utan av kvalitativ information om 
hur detta arbete kan gå till i praktiken. Detta medförde att en kvalitativ undersökning med några 
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få intervjuer var självklar som forskningsmetod.184 Johansson och Svedner menar att ett 
dataunderlag kan bli magert om det endast består av intervjuer och tillägger att man genom att 
även observera får ett fylligare underlag.185 Detta belyser även Widerberg genom att skriva att ”de 
kvalitativa infallsvinklarna kompletterar varandra och kan därför med fördel kombineras”.186 Om 
man både intervjuar och observerar kan man få syn på hur det informanterna sagt stämmer 
överens med vad de faktiskt gör i verksamheten, vilket var av största vikt för den här 
undersökningen.187 Jag valde därför att även utföra en kort observation av förskolornas 
pedagogiska dokumentation i anslutning till intervjuerna. Observationerna jag genomförde 
bestod av att jag tittade på väggdokumentationer och i barns portfoliopärmar för att få en 
förståelse för hur det förskollärarna berättat ser ut i praktiken. 
 
 

6.2 Urval 
Tre intervjuer genomfördes i en medelstor svensk stad på tre olika kommunala förskolor i skilda 
delar av staden. Eftersom jag sökte förskolor som redan arbetar med pedagogisk dokumentation 
så valde jag att på den utsedda kommunens hemsida leta efter förskolor med sökorden pedagogisk 
dokumentation eller Reggio Emilia. Jag kunde hitta ett antal olika förskolor som skrivit i sin 
presentation att de arbetar med pedagogisk dokumentation och därefter kontaktade jag deras 
förskolechefer. För att få så varierade svar som möjligt ansåg jag det vara viktigt att samtliga 
förskolor hade olika förskolechefer, med tanke på att det annars finns en risk att de arbetar på ett 
likatydande sätt. Jag fick bra gensvar då ingen av de tillfrågade förskolecheferna eller 
förskollärarna avböjde sin medverkan. 
 
Ytterligare information om informanterna finns att läsa i kapitel 7, Resultat. 
 
 

6.3 Genomförande 
I enlighet med Patel och Davidssons tankar kring forskningsprocessen så började jag med att 
formulera ett problemområde för att sedan studera huruvida det behövs kunskap kring det 
problemområdet samt om forskningen är möjlig att genomföra. Till att börja med hade jag en 
öppen problemformulering för att efterhand smalna av den.188 I växelverkan började jag sedan att 
läsa in mig på ämnet, läsa metodlogisk litteratur samt söka efter informanter. Patel och Davidsson 
betonar betydelsen av att motivera informanterna att vilja delta i undersökningen. Att man 
genom att tydliggöra syftet med intervjuerna, förklara varför de har blivit utvalda att delta i 
undersökningen samt beskriva hur deras svar kan bidra till utveckling, så kan de bli motiverade 
att medverka. Nästa steg blev att ge informanterna denna information, vilket jag gjorde i ett så 
kallat missiv, ett informationsbrev.189 I missivet jag delade ut till förskollärarna fanns information 
om varför studien är viktig att genomföra, hur intervjuerna ska gå till, hur undersökningen 
kommer att presenteras, deltagarnas anonymitet, vad som händer med det insamlade materialet 
och en kort presentation av mig själv samt mina och handledarens kontaktuppgifter. I missivet 
framkom även att medverkan i undersökningen är frivillig och att informanterna när som helst 
kan avbryta sitt deltagande. Informanterna fick sedan godkänna sin medverkan genom att skriva 
under detta missiv och ge förslag på datum och tid att genomföra intervjuerna. Detta missiv finns 
att läsa i Bilaga 1. 

                                                 
184 Widerberg, K (2002). Kvalitativ forskning i praktiken. Studentlitteratur AB : Lund. s.15 
185 Johansson, B och Svedner, P-O (2006). Examensarbetet i lärarutbildningen. Undersökningsmetoder och språklig utformning. 
Kunskapsföretaget i Uppsala AB : Uppsala. s.21 
186 Widerberg, K (2002). s.17 
187 Johansson, B och Svedner, P-O (2006). s.42 
188 Patel, R och Davidsson, B (2011). s.41f 
189 Ibid. s.74f 
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Intervjuerna utfördes sedan på respektive förskolor. Vilket Stukát benämner fältintervjuer. Vi 
satte oss i ett avskilt rum, vanligtvis i ett personalrum för att få en ostörd miljö.190 Jag spelade in 
intervjuerna med hjälp av min mobiltelefons diktafonfunktion. Detta gjorde att jag kunde 
fokusera på det informanterna sa under intervjuerna och undvika att missa något.191 Men jag 
förde även korta anteckningar som ett stöd om inspelningen inte skulle fungera.  
 
 

6.4 Intervjuernas uppbyggnad 
Jag valde att använda mig av så kallade halvstrukturerade intervjuer i den här undersökningen. 
Det innebär att jag utförde intervjuerna med hjälp av en intervjuguide, vilken består av olika 
frågeområden om det jag ville få svar på. Intervjuguiden finns att läsa i Bilaga 2, men i stora drag 
så var områdena indelade i bakgrund om informanterna, deras tankar om pedagogisk 
dokumentation, hur arbetet med pedagogisk dokumentation ser ut i verksamheten, deras tankar 
kring sekretess och barns delaktighet samt hur de upplever arbetet med pedagogisk 
dokumentation. Man kan säga att jag använde mig av en tratteknik under intervjuerna då jag 
började med allmänna och lättbesvarade frågor för att sedan gå in mer på djupet.192 Frågorna var 
öppna, vilket gav informanterna fritt svarsutrymme och jag ställde sedan frågorna i den ordning 
som situationen inbjöd. Då kunde jag även formulera frågorna som jag upplevde passade den 
intervjuande personen bäst. Stukát beskriver att den här ”metodiken ger möjlighet att komma 
längre och nå djupare”.193  
 
Något jag hade i åtanke då jag formulerade frågorna var det Johansson och Svedner skriver om 
att ställa frågor som är lätta att besvara, alltså ”frågor om informantens konkreta erfarenheter.194 
Genom att ställa frågor om hur arbetet med pedagogisk dokumentation ser ut i deras verksamhet 
får informanterna hela tiden utgå från sina egna erfarenheter när de svarar. En annan aspekt jag 
tog hänsyn till var det Davidsson och Wärneryd skriver om hur man placerar frågorna. Att de 
känsligare frågorna ställs mot slutet av intervjun då man hunnit bygga upp ett förtroende hos 
informanten.195 Frågor om hur pedagogerna upplever arbetet med pedagogisk dokumentation 
och om det förändrat verksamheten samt sekretess och barns delaktighet kom därför in sent 
under intervjuerna. Ytterligare ett hänseende jag funderade över var när observationen skulle 
genomföras, före eller efter intervjun.196 Jag valde att observera efter intervjun för att på ett mer 
effektivt sätt kunna leta efter det vi redan pratat om. Men i mötet med den första informanten 
passade det bättre att observera först, vilket i stället gjorde att jag under intervjun kunde förstå 
vad hon pratade om. 
 
 

6.5 Bearbetning av material 
Som Patel och Davidsson beskriver så arbetar man med ett textmaterial under kvalitativa 
undersökningar. Genom att transkribera de inspelade intervjuerna fick jag ett stort textmaterial att 
arbeta med, vilket i enlighet med Patel och Davidsson är mycket tidskrävande.197 Vid 
transkriberingen skrev jag ner vad informanterna sagt ordagrant, men för att underlätta läsningen 

                                                 
190 Stukát, S (2011). s.45 
191 Johansson, B och Svedner, P-O (2006). s.44 
192 Davidsson, G och Wärneryd, B (1993). Frågornas innehåll, struktur och ordning. I Wärneryd, B m fl. Att fråga. 
Om frågekonstruktion vid intervjuundersökningar och postenkäter. Statiska centralbyrån : Sverige. s.87 
193 Stukát, S (2011). s.44 
194 Johansson, B och Svedner, P-O (2006). s.48 
195 Davidsson och Wärneryd (1993). s.86 
196 Widerberg, K (2002). s.128 
197 Patel, R och Davidsson, B (2011). s.120 
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har jag använt gällande skriftspråksregler vid transkriberingen. Eftersom de exakta uttryckssätten 
med harklingar, pauser eller dylikt inte var av särskild vikt för innehållet i intervjuerna så 
fungerade detta bra. När intervjuerna skrivits ut började jag läsa igenom materialet flertalet 
gånger. Jag delade in min sammanfattande text av intervjuerna i olika rubriker och kunde sedan 
fördela intervjuernas innehåll under dem och se ett mönster.198 Widerberg menar att detta är att 
dela in analysen efter olika teman.199 Slutligen utvecklades detta till en sammanhängande text. När 
det kommer till transkribering, kategorisering och analys av det insamlade materialet har jag 
försökt att vara så öppen som möjligt. Stukát menar att en kvalitativ studie aldrig kan vara 
objektiv och beskriver att den som forskar alltid formar analysen genom sin egen förförståelse, 
sina tankar, känslor och erfarenheter.200 Detta har jag försökt undvika för att göra 
undersökningen så korrekt och trovärdig som möjligt. 
 
 

6.6 Undersökningens tillförlitlighet 
Genom att använda data från olika metodiker i en och samma undersökning menar Johansson 
och Svedner att resultaten blir mer intressanta att analysera och minskar risken för ofullständiga 
och missvisande slutsatser.201 Men det blir, som jag redan kommenterat, svårt att eliminera mina 
egna tolkningar av resultat och teoretiska utgångspunkter till fullo, vilket i sin tur gör att 
undersökningens tillförlitlighet kan behöva diskuteras. Man kan även fundera kring 
undersökningens reliabilitet, för som Stukát beskriver består studien endast av ett fåtal 
informanter vilket begränsar möjligheterna till generalisering.202 Genom att endast intervjua tre 
olika förskollärare blir det svårt att se hur arbetet med pedagogisk dokumentation ser ut i ett 
större sammanhang. Att göra en kvantitativ undersökning om ämnet skulle göra det lättare att 
generalisera resultatet, men denna kvalitativa studie ger mer ingående svar och observationernas 
konkreta resultat som visar hur dokumentationerna ser ut i praktiken hade gått förlorade vid 
exempelvis en kvantitativ enkätundersökning. Undersökningens validitet går även det att 
diskutera. Validitet syftar på huruvida resultaten avspeglar en undersöknings syfte och handlar 
alltså om undersökningens giltighet.203 Att utföra kvalitativa intervjuer anser jag var en utmärkt 
metod för att närma sig den här undersökningens syfte, men jag kan inte veta om informanternas 
svar är helt sanningsenliga vilket minskar validiteten. 
 
 

6.7 Etiska överväganden 
Att bedriva forskning ställer krav på att människorna som deltar ska skyddas, kravet heter 
individsskyddskravet, vilket utformats av Vetenskapsrådet och delas upp i fyra huvuddelar. Den 
första delen är informationskravet, vilket innebär att deltagarna ska bli informerade om 
forskningens syfte. Information om den här undersökningens syfte framkom både vid samtalet 
med förskolecheferna, i det informationsbrev som delades ut samt innan intervjuerna 
genomfördes. Högskolan Dalarna har en egen forskningsetisk nämnd vilken har utformat en mall 
för informationsbrevet som jag utgick från. Informationsbrevet finns att läsa i Bilaga 1. Den 
andra delen av individsskyddskravet heter samtyckeskravet som betyder att de som deltar själva 
bestämmer över sin medverkan. Informanterna blev underrättade om detta i informationsbrevet 
som delades ut. Det tredje kravet är konfidentialitetskravet som syftar till deltagarnas anonymitet, 
vilket jag tagit fasta på genom att ge informanterna fingerade namn samt genom att inte utelämna 

                                                 
198 Stukát, S (2011). s.38 
199 Widerberg, K (2002). s.144 
200 Stukát, S (2011). s.36 
201 Johansson, B och Svedner, P-O (2006). s.48 
202 Stukát, S (2011). s.36 
203 Nationalencyklopedin. Sökord: validitet. 
http://www.ne.se/sok;jsessionid=7a3e3749d933219d1f15f884764c?q=validitet 
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information som kan identifiera förskollärarna eller förskolorna. Det fjärde kravet kallas 
nyttjandekravet och försäkrar att det insamlade materialet endast används för forskningsändamål. 
Det material som samlats in används endast som empiri i den här studien och makuleras när 
examensarbetet är färdigställt.204 Tillsammans med min handledare har jag även gått igenom de 
forskningsetiska anvisningar för examensarbeten som finns vid Högskolan Dalarna, för att 
försäkra mig om att studien uppfyller de krav som finns angående forskning som berör 
människor.205 
 
 

7 Resultat  
Inledningsvis vill jag presentera informanterna lite närmare. Samtliga förskolor är kommunala 
och belägna i samma medelstora stad i Sverige. De ligger i olika delar av staden och har olika 
förskolechefer. Förskollärarna är anonyma och har fått fingerade namn. 
 
Lisa är förskollärare sedan 18 år tillbaka. Hon arbetar på en förskola med tre avdelningar som har 
åldershomogena grupper i åldrarna 1-3 år. Lisa har arbetat med barnen som är 3 år. De arbetar 
med ett Reggio Emilia-inspirerat arbetssätt och där pedagogisk dokumentation är en stor del av 
verksamheten. Arbetet med pedagogisk dokumentation startades för 3 år sedan och förskolan 
kom i kontakt med det genom förskolechefen, specialpedagogen samt en Reggio Emilia-kurs. För 
två år sedan anställdes en pedagogista206 hos dem vilken har fungerat som stöd i arbetet med 
pedagogisk dokumentation. Lisa är i dagsläget med i en forskarcirkel om pedagogisk 
dokumentation. 
 
Ingela har varit utbildad förskollärare i 14 år och innan dess arbetade hon ett par år som 
barnskötare. Den förskola hon arbetar på har två avdelningar som är indelade i åldersgrupperna 
1-3 år och 3-5 år. Ingela har arbetat på förskolan i 13 år och arbetar just nu på avdelningen med 
de yngre barnen. Förskolan kom i kontakt med pedagogisk dokumentation för flera år sedan 
genom föreläsningar, förskollärarlyftet samt en Reggio Emilia-utbildning. De har under 
höstterminen kommit igång ordentligt med arbetet med pedagogisk dokumentation i och med att 
Ingela medverkar i en forskarcirkel om pedagogisk dokumentation samt är processtödjare. Innan 
dess menar hon att dokumentationen stannade vid att endast vara dokumentation. 
 
Eva blev färdigutbildad förskollärare för 23 år sedan. Förskolan hon arbetar på har runt 40 barn i 
åldrarna 1-5 år och Eva arbetar främst med femåringarna. Förskolan kom i kontakt med 
pedagogisk dokumentation genom förskollärarlyftet ett och två samt en Reggio Emilia-kurs. De 
arbetar just nu mycket med att dokumentera och står i startgroparna med att utveckla 
dokumentationsarbetet till pedagogisk dokumentation. 
 
Nedan delas resultatet upp med utgångspunkt i uppsatsens frågeställningar för att göra det mer 
överskådligt. Avsnittet består av vad som framkommit under både intervjuerna och 
observationerna. 
 
 

                                                 
204 Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Vetenskapsrådet : 
Stockholm. http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/etikreglerhs.pdf s.6f 
205 Högskolan Dalarna (2013). Forskningsetik. http://www.du.se/sv/Forskning/Namnder-och-rad/Forskningsetiska-
namnden/Forskningsetik-/  
206 Begreppet pedagogista växte fram i Reggio Emilia. En pedagogista fungerar som verksamhetsutvecklare, mentor, 
handledare och representant för den pedagogiska verksamheten och har en roll som motsvarar delar av en 
verksamhetsledares pedagogiska ansvarsområden. 
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7.1 Så arbetar förskolorna med pedagogisk dokumentation idag 
På Lisas förskola har den pedagogiska dokumentationen blivit en integrerad del av verksamheten. 
Det är en del av deras arbetssätt och de har hittat sitt sätt att använda pedagogisk dokumentation. 
Lisa beskriver att de använder dokumentationer och reflektioner som ett sätt att se och följa 
barns utveckling. Hon säger att det är lärandet de vill åt, allt lärande. Att barnen lär sig räkna eller 
socialt samspel, det spelar ingen roll. Vidare beskriver hon att det är fantastiskt att få med 
ögonblicket då ett barn visar att de förstår något i en dokumentation. Hon menar att de oftast 
dokumenterar spontana händelser i vardagen, men även de mer genomtänkta aktiviteterna. Under 
de aktiviteterna låter de barnen föra arbetet framåt vilket gör dokumentationen till en viktig del i 
att se vad som hände från början till slut. Syftet med dokumentationen beskriver Lisa är att 
pedagogerna ska tänka till, att det ska förändra miljön och deras förhållningssätt. Hon påpekar att 
det inte handlar om att leta fel på barnen.  
 
Lisa berättar att varje dokumentation är bra, huvudsaken är att man gör den och tänker på det här 
sättet. Hon beskriver vidare att hon inte hinner skriva ut alla dokumentationer hon gör, men då 
finns de ändå i hennes tankar. Hon menar att den pedagogiska dokumentationen inte alltid måste 
finnas på papper. Finns den i tankarna kan man ändå reflektera och fundera över hur man kan gå 
vidare med ett eller flera barn. Lisa berättar att tiden då man står ute på gården är värdefull 
eftersom man då ofta kan få tid att prata med varandra, kollegorna emellan. Hon menar att det 
optimala är att reflektera i grupp men att de ibland även reflekterar enskilt, att det också kan 
räcka. Lisa beskriver att de dokumenterar för deras egen skull, för att ta reda på hur de ska 
utveckla den pedagogiska verksamheten. Hon beskriver att om de ser att en aktivitet eller en att 
lek inte fungerar, eller märker att det bara är spring i ett rum. Då gör de en dokumentation om 
detta vilket ger dem en chans att se vad som försiggår och att kunna reflektera över detta. De kan 
då komma fram till vad det är som inte fungerar och gå vidare därifrån. Lisa berättar även att 
deras pedagogista nu mer är anställd som vikarierande förskolechef, vilket gör att de fortfarande 
har hennes stöd i reflektionsarbetet. Idag önskar Lisa att de skulle utveckla sitt arbete med 
pedagogisk dokumentation genom att göra fler dokumentationer som följer på varandra, att ha 
tio dokumentationer om ett som samma ämne och med samma barn skulle vara intressant säger 
hon. 
 
Under hösten har Ingelas förskola kommit igång ordentligt med den pedagogiska 
dokumentationen. Genom att de fått en mall som innehåller de frågor som de tillsammans i 
arbetslaget kan ställa sig inför varje dokumentation har de kommit igång med reflekterandet. 
Innan menade hon att det var svårt att veta hur de skulle reflektera och säger att de till största del 
dokumenterar för sig själva eftersom de ska kunna utvärdera, gå vidare med och utveckla sin 
verksamhet. Vidare berättar Ingela att dokumentationen i andra hand finns för föräldrarna, för att 
de ska få en insyn i verksamheten och få kunskap om vad deras barn gör under dagarna. I sista 
hand finns dokumentationen till för barnen. Hon menar att de inte aktivt visar barnen det lärande 
som syns i dokumentationerna, men påpekar att de nyligen startat arbetet med pedagogisk 
dokumentation och att det utvecklas hela tiden. Det som inspirerar Ingela i arbetet med 
pedagogisk dokumentation det är att få syn på barns lärande. Hon finner det intressant att se 
barns samspel och vad som händer när de får ett material. ”Man vet aldrig vad det leder till” säger 
hon och beskriver hur fantastiskt det är att få se hur ett arbete blir från början till slut. Ingela 
menar, precis som Lisa att de dokumenterar för deras egen skull, för att kunna följa barnen och 
utveckla verksamheten på ett sätt som passar dem.  
 
Eva berättar att de håller på att utveckla ett arbete med pedagogisk dokumentation. Hon menar 
att de har fokuserat på att lära sig att dokumentera för att sedan kunna lära sig att föra det ett steg 
vidare, att göra dokumentationen till pedagogisk dokumentation. 
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7.2 Så startade förskolorna arbetet med pedagogisk dokumentation 
Eva berättar att det fortfarande står i startgroparna med att få igång ett arbete med pedagogisk 
dokumentation. Hon beskriver att de genom förskollärarlyftet och en Reggio Emilia-kurs fått upp 
ögonen för pedagogisk dokumentation och att det börjat med att arbeta med att dokumentera. 
Det som inspirerar Eva i dokumentationsarbetet är att synliggöra lärandet för barnen själva. Hon 
säger ”för dom vet ju inte hur dom lär sig utan det vill jag att dom ska kunna se i 
dokumentationen”. 
 
Lisa berättar att deras förra förskolechef var mycket drivande angående arbetet med läroplanen. 
Hon beskriver att läroplanens mål alltid ska finnas med i vardagen som en naturlig del i 
verksamheten. Lisa berättar vidare om då de började arbeta med pedagogisk dokumentation och 
menar att det krånglade till det. De hade känslan av att det skulle vara på ett visst sätt, på ”rätt” 
sätt och la all energi på att skapa ett snyggt papper med bilder att sätta upp på förskolan. Hon 
berättar att de tog foton på barnen för att kunna visa upp vad de gjort. Detta var i samband med 
att de gick en Reggio Emilia-utbildning där de arbetade mycket med dokumentationer och 
reflektioner. Lisa beskriver att de i början tvivlade på sig själva och att det var först när 
pedagogistan började hos dem som de kom igång ordentligt med den pedagogiska 
dokumentationen.  Pedagogistan lärde dem att den pedagogiska dokumentationen inte behöver 
vara så genomarbetad eftersom att det bidrar till att man inte hinner med. I stället skulle de 
fokusera på reflektionen, på diskussionen. Det var det som var det viktiga. De skulle diskutera 
frågor som ”Hur tänker barnet här?”, ”Vad sa barnet?”, ”Hur tror vi att barnet vill gå vidare?” 
samt ”Kan vi bygga det här vidare?”. Lisa menar att det hade varit värdefullt att redan från början 
få veta att dokumentationerna inte behöver vara så fina och att det är reflektionerna som är det 
viktiga. Hon menar att ”vi gör inte fel, vi gör rätt hur vi än gör bara vi gör någonting”, bara man 
tänker så utvecklas man och lär sig mer hela tiden. Lisa berättar att specialpedagogen var ett bra 
stöd i början som fick dem att förstå att dokumentationsarbetet inte endast ska se ut på ett visst 
sätt. 
 
Ingela beskriver att de länge har pratat om pedagogisk dokumentation. För att komma igång med 
det arbetet började de med att göra portfolio-pärmar åt barnen. De här pärmarna beskriver hon 
blev som fotoalbum för barnen, de pratade aldrig om barnens lärande. Sedan gick de en Reggio 
Emilia-kurs vilken medförde att de fick träna på pedagogisk dokumentation, men Ingela 
beskriver att de oftast reflekterade enskilt i stället för i grupp. Hon talar vidare om 
förskollärarlyftet och forskarcirkeln, samt att läroplanen tar upp dokumentationens betydelse och 
beskriver att detta lärt henne att det är verksamheten man ska utvärdera, inte barnen.  

 
 

7.3 Dokumentationsarbetet i praktiken 
Lisa berättar att de främst använder kameran när de dokumenterar eftersom det är smidigast, för 
som hon säger så kan man stoppa den i bakfickan och ha med sig den överallt. Ibland filmar de 
med kameran vilket de visar i den digitala fotoramen som står i hallen. Men de fotograferar mest 
och för över fotografierna till datorn, sedan använder de program som Photoshop för att sätta 
ihop bilder och text. Lisa berättar att hon tar många fotografier och det spelar ingen roll hur 
bilderna ser ut. Bilderna ska illustrera görandet och är de inte perfekta så spelar inte det någon 
roll. I dagsläget fokuserar de inte på att fotografera barnet utan det som händer, vem som gör vad 
är inte det viktigaste. Lisa menar att det tar ett tag innan man blivit bekväm med olika program i 
datorn men att när man väl är där så går det fort att skriva ut dokumentationerna. Hon berättar 
även att en av pedagogerna på förskolan tycker det är svårt med datorn och att hon istället skriver 
ut foton och skriver texten till bilderna för hand. Det fungerar lika bra, menar Lisa. Man får hitta 
det sätt som fungerar för en själv. På datorns skrivbord finns läroplanen vilket gör det enkelt att 
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bläddra bland strävansmålen och klistra in den i dokumentationen. Man ska göra det enkelt för 
sig, menar Lisa. Hon talar vidare om att alla i arbetslaget inte arbetar med pedagogisk 
dokumentation i samma utsträckning vilket beror på osäkerhet. Därför stöttar de varandra i det 
här arbetet så att alla ska kunna dokumentera.  
 
Dokumentationerna består vanligtvis av ett vitt A4 papper med ungefär 1-3 fotografier från en 
händelse. Vissa gånger handlar dokumentationen om ett barn och andra gånger om flera barn. På 
vissa dokumentationer förekommer inga foton på barnen utan bara på exempelvis träd om 
barnens tankar kring träden på hösten är vad dokumentationen handlar om. Under fotografierna 
finns en text som beskriver situationen och en text som berör pedagogernas reflektion och tankar 
om hur de ska fortsätta. I kursiv stil finns även ett eller två strävansmål från läroplanen som 
passar in till den specifika händelsen. De här dokumentationerna sätts sedan upp på förskolan, i 
alla rum. En dokumentation som handlar om exempelvis byggkonstruktion av kaplastavar sitter 
där kaplastavarna är förvarade. Dokumentationen sätts alltså upp i det rum där händelsen ägt rum 
för inspiration till den övriga barngruppen. Dokumentationen sitter i barnens höjd och plastas 
ofta in eftersom barnen gärna tar på och pussar på bilderna. När dokumentationen suttit uppe på 
väggen sätts den sedan in i barnens egna portfoliopärmar. De här pärmarna är utformade så att 
läroplanens strävansmål står i början och sedan sätts den pedagogiska dokumentationen löpande 
in i pärmen. Under utvecklingssamtal tittar de i pärmarna tillsammans med föräldrarna vilket ger 
ett bra tillfälle att prata om barnens lärande. Dokumentationerna fungerar då som utgångspunkt 
och som något konkret för föräldrarna att se på. Lisa påpekar vikten av att tala om just lärandet, 
att inte bara berätta att de har målat utan hur de gjorde och vilka redskap de använde och dylikt. 
De här pärmarna följer sedan med barnen vidare till andra avdelningar och tas hem efter 
förskoleklassen. 
 
Ingela berättar att de till största del filmar när de dokumenterar, men att de även tar fotografier 
och skriver anteckningar. Hon menar att det är svårt att veta vad som är bäst och säger att en film 
kan man inte sätta upp på väggen. Däremot menar hon att filmer är värdefulla för pedagogerna 
eftersom man både kan höra vad barnen säger och se vad de gör. Ett fotografi blir ett stilla 
ögonblick och då får man själva fundera över vad det var som hände. Ingela beskriver även att 
det kan vara bra att kunna ställa upp kameran på ett stativ så att pedagogerna själva kan vara med 
i handlingen utan en kamera i handen. Hon menar att kameran kan ta barnens fokus från det de 
håller på med.  
 
Vidare berättar Ingela att de till största del dokumenterar planerade aktiviteter. De planerade 
aktiviteterna under hösten har främst varit naturvetenskapliga och handlat om vatten. Två 
pedagoger på förskolan har gått en utbildning om vatten och då får de hem en så kallad NTA-
låda, vilken är en står blå plastbox som innehåller material att använda i arbete med vatten. I 
dessa situationer är det alltid den pedagog som ansvarar för gruppen som sköter 
dokumentationen. Andra situationer dokumenteras då pedagogerna får syn på någonting de anser 
viktigt att ta fasta på. Det kan vara saker som en ny lek, eller barn som i vanliga fall inte brukar 
leka tillsammans. Det kan även vara en film som tjänar som syfte att visa oroliga föräldrar hur 
barnet har det på förskolan. Sedan sitter de tillsammans i arbetslaget under reflektionstiden som 
är två timmar en gång i veckan, och tittar på filmer eller fotografier samt diskuterar vad det sett 
och hört. Hon beskriver att de i vissa fall upptäcker att situationer var något helt annat än hur de 
upplevde dem i stunden, vilket bidrar till nya reflektioner. Ingela menar att de även reflekterar 
över situationer på förskolan som de inte dokumenterat vilket ändå bidrar till att de kan bygga 
vidare på de intressen de upptäckt. De utgår från mallen och funderar alltid över hur de ska gå 
vidare. Inte endast för att utveckla lärandet utan även för att ge barnen upplevelser, menar Ingela 
och berättar att de arbetar upplevelsebaserat då de arbetar med de yngre barnen som är upp till 
tre år gamla. Dokumentationen sätts ibland upp på väggen och då är det fotografier eller barnens 
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verk som sätts upp tillsammans med en beskrivande text och ett läroplansmål. Reflektionerna 
som pedagogerna gör samlas i en pärm som endast är till för dem. Slutligen samlas 
dokumentationen i barnens portfoliopärmar som står i hallen på förskolan. Pedagogerna sparar 
även dokumentationen på datorn eller i deras pärm. 
 
På Evas förskola dokumenterar de främst den grupp barn som de jobbar med. Hon berättar att 
de använder digitalkamera och videokamera samt att de ska köpa in någon form av diktafon. De 
antecknar även och ibland gör de spaltdokumentationer. Just nu dokumenterar Eva främst 
matematik i sin grupp med femåriga barn eftersom hon jobbar med en uppgift till 
förskollärarlyftet. Hon beskriver att hennes tankar om att göra dokumentationen till pedagogisk 
dokumentation skulle innebära att arbetslaget sätter sig för att tillsammans titta på det insamlade 
materialet. De skulle reflektera kring hur de ser på händelsen och sedan komma fram till hur de 
ska gå vidare. Hon menar att hon gärna skulle vilja visa föräldrarna en kort film under 
utvecklingssamtalet där även de kunde få berätta vad de ser och hur de tycker att man kan gå 
vidare. Dokumentationen sätter de ibland upp på väggarna och annars så sätts den in i barnens 
portfoliopärmar. Eva berättar att de raderar allt material från kameran och datorn efter det 
kommit på plats i barnens pärmar. I portfolion finns det en text till fotografierna, det kan stå en 
beskrivning av händelsen eller en dialog som illustrerar vad som sas. 
 
 

7.4 Sekretess och barns delaktighet 
Samtliga förskolor har tankar kring sekretess, de har alla papper som föräldrarna får skriva under 
angående om fotografier får visas på förskolans hemsida eller ej. Förskollärarna pratar om att de 
när de har med sig dokumentationen utanför förskolans väggar till exempelvis forskarcirkeln eller 
förskollärarlyftet alltid frågar föräldrarna om lov att ta med sig den dokumentationen. Samtliga 
förskollärare berättar att de i fall där de tar med sig dokumentation i första hand använder bilder 
som inte visar ansiktet på de barn som ingår i dokumentationen.  
 
Lisa berättar om att alla barn är med i dokumentationerna som stannar inom huset. Hon menar 
att de inte brukar fråga barnen om de får fotografera dem men att de är lyhörda för om barnen på 
något sätt visar att de inte vill vara med på bild, vilket de i dessa fall respekterar. Lisa berättar att 
barnen är så pass vana vid all dokumentation och fotografering och att de genom sitt 
fotograferande inte stör barnen eftersom de tar kort på händelserna. Hon beskriver också att 
barnen blir stolta då de får se fotografierna och kan reflektera kring sitt lärande. Eva berättar att 
hon alltid frågar barnen om hon får fotografera dem innan hon börjar, många gånger berättar 
hon även varför hon ska fotografera barnen för att barnen ska få en förståelse av varför. Ingela 
däremot berättar att de inte frågar barnen om lov innan de börjar filma eller fotografera. Hon 
säger att om något barn verkar misstycka så skulle de ta ett steg tillbaka, men hittills har barnen 
haft en positiv inställning till att bli filmade. Ingela berättar att barnen gärna vill se sig själva i 
kameran, men att de inte riktigt förstått att de inte längre syns i bild då de går på baksidan av 
kameran. Hon menar även att hon är medveten om att man bör fråga barnen, men säger att de 
ändå inte gör det just nu. Vidare beskriver hon att barnen inte är medvetna om varför de 
fotograferar och filmar eftersom de inte pratat med barnen om detta ännu. Hon berättar även att 
barnen inte har varit med och tagit kort själva, ”de har inte kommit dit än”. 
 
Eva berättar om att femåringarna på förskolan har en egen dag där de får planera hur de vill att 
dagen ska se ut. Förskollärarna dokumenterar dagen och sedan sitter de tillsammans med barn 
vid datorn där denne får bestämma storlek på bilderna och en text till dessa. Detta sätts sedan in i 
barnets portfoliopärm. Eva säger att de då de fotograferar ett visst barn försöker att inte få med 
andra barns ansikten på bilderna och talar vidare om att de brukar ge föräldrarna en CD-skiva 
med foton. De diskuterar huruvida de ska fortsätta med detta då det finns en risk att föräldrarna 
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delar fotografierna vidare. Eva berättar även att barnen blir delaktiga i dokumentationsarbetet 
under barnets egna dag, som jag beskrivit ovan. Annars har de som exempel gett barnen en 
uppgift där de skulle fotografera något vackert som de ville måla av, men de flesta barnen var mer 
intresserade av att leka just då. Hon beskriver att de har tänkt låta barnen fotografera mer själva 
och ta reda på vad barnen själva vill med sina bilder. På Lisas förskola är barnen ibland med och 
fotograferar, hon berättar om ett exempel där barnen skulle leta efter röda saker. De tog då kort 
antingen på röda saker eller på de andra barnen medan de letade röda saker. Hon menar att det är 
bra att barnen lär sig att inte bara ta kort ohämmat, utan att ha ett mål med vad de ska 
fotografera. Hon beskriver även att det är viktigt att de sedan använder bilderna som barnen tagit. 
I första hand är det dock pedagogerna som fotograferar då barnen inte är äldre än 3 år. Barnen 
blir istället delaktiga genom att de hela tiden får se och prata om dokumentationerna som gjorts, 
även genom att de får vara med och välja var dokumentationen ska sättas upp. Detta bidrar till att 
barnen i många fall kan berätta själva för sina föräldrar när en ny dokumentation har kommit upp 
inne på avdelningen. 
 
 

7.5 Uppföljning av dokumentationsarbetet 
Som jag beskrivit tidigare så följer Lisas förskola upp sina dokumentationer genom att reflektera 
kring fotografierna och gå vidare ifrån dem. Hon berättar att det innebär att dokumentationerna 
kan ligga till grund för hur de planerar verksamheten. Genom att reflektera kan de ta reda på vad 
de behöver arbeta mer med eller när det är dags att starta ett nytt arbete. Lisa beskriver även att 
den fria leken inte är fri. Leken upplevs fri för barnen, men pedagogerna styr verksamheten 
genom att välja hur rummen ska se ut och vilka material som finns till hands för barnen. Ingela 
menar att det använder dokumentationen för att kunna planera verksamheten, genom 
reflektionerna funderar de kring hur de ska gå vidare vilket bidrar till att de planerar för hur de 
ska göra nästa gång. Eva beskriver att de i dagsläget inte följer upp dokumentationsarbetet. 
 
 

7.6 Förskollärarnas inställning till pedagogisk dokumentation 
Samtliga förskolor har en positiv inställning till arbetet med pedagogisk dokumentation och 
tycker att det är ett roligt arbetssätt. Eva menar att det finns mycket att lära innan man känner sig 
helt bekväm i arbetet. Ingela säger att det är viktigt att arbeta med pedagogisk dokumentation för 
att kunna utveckla verksamheten. Hon menar att hon för att kunna göra det måste veta vad 
barnen är intresserade av och påpekar att förskolan är barnens vardag och de måste få göra saker 
de finner är intressanta. Lisa beskriver att arbetet med pedagogisk dokumentation endast är roligt 
nu när de inte längre ser det som ett måste, för att nu görs det ”av bara farten”.  
 
Ingela och Eva menar att det kan vara svårt att få tiden att räcka till. Ingela menar att det 
optimala skulle vara om det fanns två pedagoger med under ett och samma tillfälle. Att en 
dokumenterar och den andra håller i aktiviteten. Hon menar även att det ibland kan vara svårt att 
få reflektionstiden att räcka till. Ibland kan det komma något annat emellan som de måste 
diskutera istället, eller så kan det ta lång tid innan de kommer igång. Ingela säger att hon har 
uppgiften att fokusera och se till att de inte hamnar på andra spår under reflektionstiden. I vissa 
fall kan den pedagogiska dokumentationen tränga ut andra saker som att beställa varor, skriva 
schema eller förbereda utvecklingssamtal. Ingela menar att de ibland kan få lov att göra vissa 
saker vid ett senare tillfälle. Eva anser det vara svårt att filma eftersom andra barn än de som 
kameran riktas mot gärna hoppar framför linsen och vill vara med på filmen. Detta kan få henne 
att tappa fokus. Vidare beskriver Eva att det är svårt att både filma och på ett smidigt sätt 
medverka i aktiviteterna, hon upplever att hon står utanför.  
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Lisa delar inte samma syn på tidsaspekten. Hon menar att det är ett så pass inarbetat arbetssätt 
hos dem att det inte tar så mycket tid. Med pedagogistans hjälp har de utvecklat ett bra sätt att få 
tiden att räcka till. De använder den barnfria tiden till att sitta och skriva ut dokumentationerna 
och under reflektionstiden som de har tillsammans i arbetslaget varje vecka har de en 
reflektionsåtgång, vilken finns att läsa i Bilaga 4, som styr vad de ska gå igenom under den tiden. 
Under den övriga tiden har de tänkt om. Lisa menar att pedagogistan lärt dem att det inte 
behöver finnas fyra vuxna vid lunchen om det endast är 15 barn, då kan en istället gå iväg med 
sin tallrik och ta rast vilket frigör tid. Lisa talar även om att de är noga med att de inte stå för 
många vuxna ute på gården när det inte behövs. Då kan de istället ta tillfället i akt och gå in och 
passa på att göra det de behöver. Hon beskriver även att de ibland går iväg när det exempelvis är 
lugnt vid vilan och att de kan lita på att de andra säger till om eller när de måste komma tillbaka. 
Hon menar att om man tänker efter så finns det faktiskt mycket tid. 
 
 

7.7 Den pedagogiska dokumentationens betydelse för verksamheten 
Ingela menar att den pedagogiska dokumentationen de utfört har förändrat deras syn på barnen. 
Hon beskriver att de nu kan upptäcka att barn som i vid första anblicken ser ut att ”bara” sitta 
och kladda helt plötsligt kan få med alla barn i det denne gör. Hon menar att de ser hur 
kompetenta barnen är och hur de kan utveckla en aktivitet och tillägger att man ser hur barnen 
utvecklas i stället för att tänka att barnet gör något som pedagogerna kan tycka är jobbigt. Även 
Lisa berättar att de ser barnen på ett annat sätt när barnen och deras lärande är i fokus under 
dokumentationsarbetet. Hon menar att de blivit uppmärksamma på hur kompetenta barnen är 
och att de hela tiden ”tänker pedagogisk dokumentation”. Genom arbetet med pedagogisk 
dokumentation menar Lisa att de har höjt sin egen status och insett att vad de gör är värdefullt 
och viktigt. Hon säger även att föräldrarna har insett vikten av deras arbete, att det inte endast 
handlar om att barnen är där och leker.  
 
Ingela menar att de fått en annan kännedom om barnen och beskriver att hon i vissa fall kan låta 
kameran stå och gå utan att hon själv är i rummet. Hon menar att det är intressant att se vad som 
händer under tiden som pedagogen inte finns i rummet. Vidare berättar Ingela att de mer än 
någonsin tar tillvara barnens intressen nu när de arbetar med pedagogisk dokumentation. Hon 
menar även verksamheten förändrats på så sätt att de delar in barnen i mindre grupper och låter 
de barnen arbeta ostört medan de andra barnen får stå tillbaka. Det blir deras tur nästa gång, 
tillägger hon. Lisa menar att den pedagogiska dokumentationen har bidragit till att de har kunnat 
styra upp sin dag på ett sätt som fungerar bättre i verksamheten. Både pedagoger och barn vet 
hur dagens rytm ser ut, men de lämnar ändå utrymme för förändring när de märker att det 
behövs. Hon säger att när man är mer uppstyrd så kan man släppa på det utan att det blir kaos. 
Hon påpekar även att snurriga pedagoger ger snurriga barn, vilket de motverkar genom att alla 
pedagoger vet precis vad de ska göra och när.  
 
Eva däremot menar att deras dokumentationsarbete inte har gjort någon skillnad för 
pedagogernas förhållningssätt eller verksamhet. 
 
 

8 Analys och diskussion 
I det här avsnittet kommer jag att analysera, diskutera och dra slutsatser kring resultaten utifrån 
de frågeställningar som legat till grund för undersökningen och koppla samman detta med den 
litteratur jag tidigare tagit upp. Avsnittet kommer att delas upp efter uppsatsens teoretiska 
utgångspunkter för att det ska bli ett tydligt resonemang att följa. Jag kommer även att diskutera 
kring metoden och själva genomförandet av studien, ge en avslutande reflektion, samt ge förslag 
på fortsatt forskning. 
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8.1 Pedagogisk dokumentation som ett värdefullt och gynnsamt arbete 
Den första teoretiska utgångspunkten som diskuteras i avsnittet är den positiva synen på 
pedagogisk dokumentation som främst har sitt ursprung i Reggio Emilias pedagogiska filosofi. 
 

8.1.1 Vad är pedagogisk dokumentation? 
Av vad som framkommer i resultatet kan man se att pedagogerna har en övergripande positiv 
inställning till att arbeta med pedagogisk dokumentation. Deras kunskaper om arbetssättet har sin 
grund i Reggio Emilia-pedagogiken, vilket blir märkbart i deras beskrivning av arbetssättet då det 
stämmer väl överens med Reggio Emilias framställning.207 Förskollärarna menar att det är skillnad 
på att dokumentera och utföra pedagogisk dokumentation. Dokumentationerna handlar 
egentligen inte om vilka barn som är med utan själva görandet eller lärandet som 
dokumentationerna visar. Man för dokumentationen vidare genom att reflektera enskilt eller med 
arbetskollegorna och funderar kring hur man kan gå vidare med ett visst barn, ett visst ämne eller 
en aktivitet. Förskollärarnas tankar kring pedagogisk dokumentation stämmer väl överens med 
hur författarna i litteraturgenomgången förklarar begreppet. Förskollärarna påpekar exempelvis 
att pedagogisk dokumentation kräver ett gemensamt reflektionsarbete vilket Lenz Taguchi 
uttrycker som ett ”kollektivt arbetsverktyg” och att pedagogisk dokumentation handlar om att 
föra det ett steg längre.208 Det är själva reflektionerna och diskussionerna som gör 
dokumentationen till pedagogisk dokumentation menar förskollärarna i enlighet med Palmer, 
Åberg och Lenz Taguchi.209 Förskollärarna berättar även att den pedagogiska dokumentationen 
får dem att inse hur kompetenta barnen är vilket stämmer väl överens med Kennedys 
erfarenhet.210 Den dokumentation som utförs på de tre intervjuade förskolorna genomförs i 
enlighet med Project Zero och Reggio Emilias perspektiv på pedagogisk dokumentation, 
nämligen insamling av material under verksamheten och reflektion efter den.211 
 

8.1.2 Pedagogisk dokumentation – ett förändringsarbete? 
Av det som framkommit i undersökningen kan man se att genomföra dokumentation för att 
utveckla verksamheten handlar om ett förändringsarbete. Lenz Taguchi beskriver att man genom 
dokumentation utförd i den egna praktiken ger pedagoger en chans att samtala kring vad som 
händer och vad man kan dra för slutsatser av det för att sedan kunna förändra.212 Ingela och Lisa 
har använt det här tillvägagångssättet och menar att den pedagogiska dokumentationen har 
förändrat deras verksamhet, deras förhållningssätt och deras barnsyn. De har alltså genom 
dokumentationen och reflektionen tillsammans fått syn på vilka diskurser som råder för att kunna 
förändra verksamheten på ett sätt som främjar barnens lärande, vilket i sin tur betyder att de på 
ett tillfredsställande sätt arbetat mot de mål som finns skrivna för förskollärare i läroplanen. Eva 
som ännu inte kommit igång ordentligt med den pedagogiska dokumentationen menar att deras 
verksamhet fungerat bra sedan tidigare och att de dokumentationer hon utfört inte lett till någon 
förändring. Det här påvisar att dokumentation kräver reflektion för att det ska kunna leda till ett 
förändringsarbete. Även en förskola som fungerar väl kan alltid förbättras eller utvecklas. Det är 
synd att stanna vid ett tänkande om att praktiken redan fungerar så pass bra att man inte behöver 
förändra något. Kennedy menar även att den pedagogiska dokumentationen kan förändra synen 
på en själv som pedagog, vilket även Lisa påpekar. Det är inte bara verksamheten som bör 

                                                 
207 Dahlberg, G och Åsén, G (2005). s.205f 
208 Lenz Taguchi, H (1997). s.15, 69f 
209 Palmer, A (2012). s.15 ; Åberg, A och Lenz Taguchi, H (2005). s.20 
210 Kennedy, B (1999). s.26 
211 Project Zero och Reggio Emilia, Lärarhögskolan i Stockholm Harvard Project Zero Reggio Children (2006). s.78 
212 Lenz Taguchi, H (2001). s.137 
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befinna sig i ett förändringsarbete utan även en själv som pedagog.213 Då man får syn på vilka 
diskurser som är rådande i sitt förhållningssätt till barnen och den egna praktiken kan man också 
få syn på hur man som pedagog kan förändras för att verksamheten ska kunna utvecklas. 
 
 

8.2 Kan pedagogisk dokumentation innebära problematik? 
Undersökningens andra teoretiska utgångspunkt behandlar problematiken i ett arbete med 
pedagogisk dokumentation. Under intervjuerna framkommer ingen påtagligt uttalad problematik 
kring barns etik, makt och bedömning. Detta kan innebära att det helt enkelt inte är något man 
vill tala om eller att det är något man inte reflekterat kring. Då man startar upp ett arbete med 
pedagogisk dokumentation är det av största vikt att man även skaffar sig kunskap om och en 
medvetenhet om aspekter som kan vara mindre positiva i dokumentationsarbetet. Man kan då på 
ett bättre sätt arbeta för att motverka den problematik som kan uppstå. 
 

8.2.1 Etiska aspekter rörande barnen i dokumentationsarbetet 
Alla förskollärare är medvetna om etik rörande barnen i dokumentationsarbetet, de tar dock 
hänsyn till detta i olika utsträckning. En aspekt som har stor betydelse för hur man kan gå tillväga 
för att föra in ett etiskt perspektiv i dokumentationsarbetet är barnens ålder. Ingela som arbetar 
med barn som är 1,5-3 år och Lisa som arbetar med barn i treårsåldern har olika förutsättningar 
att göra barnen delaktiga och medvetna om dokumentationsarbetet mot Eva som arbetar med 
femåriga barn. Förskollärarna delar alla ut ett papper till barnens föräldrar där de får godkänna 
huruvida fotografier på deras barn får läggas ut på exempelvis förskolans hemsida eller ej. Lisa 
berättar dock att de tar kort på alla barn, men att bilder på barn vars föräldrar inte godkänt endast 
visas upp inom förskolans fyra väggar. Det här ger alltså föräldrarna en chans att godkänna att 
deras barn blir fotograferade för offentligt bruk, men hur ska en ettåring motsätta sig att bli 
fotograferad i vardagen? Genom att både Ingela och Lisa aldrig frågar barnen innan de 
dokumenterar eller sätter upp dokumentation får de här barnen ingen riktig chans att säga ifrån. 
Både Ingela och Lisa påpekar dock att de skulle respektera barnens vilja om de skulle visa 
motstånd till att bli dokumenterade. Men frågan är om barnen gör motstånd? Lisa berätta att de 
dokumenterar så mycket att barnen är ”så vana”, vilket gör att de inte blir störda eller verkar 
reflektera över att de blir fotograferade. Detta bidrar till att pedagogerna utgår från sitt 
barnperspektiv, vilket beskrevs i litteraturgenomgången. I enlighet med det exempel jag tog upp 
från Svennings text så betyder detta att pedagogerna utgår från att barnen brukar vilja bli 
fotograferade och få sina alster eller fotografier uppsatta på väggen, vilket bidrar till att 
pedagogerna inte anser sig behöva fråga barnen om lov längre.214 Det här underlättar säkerligen 
arbetet för pedagogerna i viss mening, och en annan anledning kan vara att man är rädd för att 
störa barnen eller fördärva situationen genom att ta barnens uppmärksamhet från vad de gör för 
att fråga dem om lov. Svenning menar att det är viktigt att ständigt reflektera kring i vilken 
utsträckning barnen har möjlighet att bestämma över sitt deltagande och skriver: 
 

Om man inte gör det lätt för barnen att bestämma sin medverkan är risken stor att barnen 
inte ser någon valmöjlighet att bestämma över sin medverkan just därför att 
dokumentationen är en så betydande del av den dagliga, vuxenstyrda verksamheten.215 

 

Då dokumentationsarbetet är en vardaglig företeelse på förskolan blir det alltså inte mindre 
angeläget att fråga barnen, utan snarare än mer betydelsefullt att tydliggöra för barnen att de har 
en valmöjlighet. När barnen inte är vana vid att bli fotograferade kan de på ett annat sätt 
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reflektera över vad som händer och göra motstånd, istället för att bara finna sig i att det är så det 
går till på förskolan. Lindgren och Sparrman menar att frågan om ålder bör diskuteras mer i 
dokumentationssammanhang. ”Vad får ålder för betydelse för vad som ska uppfattas som 
förskolebarns samtycke och hur långt i tiden kan ett samtycke förväntas gälla?” och Hur ska en 
pedagog kunna bedöma om en tvååring samtyckt till att delta i ett dokumentationsprojekt?” är 
frågor de ställer. Att utgå från att barnen samtycker till att vara med i dokumentationen genom att 
de inte gör motstånd då pedagogen plockar fram kameran verkar högst opassande att ha som 
utgångspunkt. Det finns en risk att de inte gör motstånd för att de inte vet att de kan göra 
motstånd. Palmer menar att pedagoger i förskolan måste vara lyhörda och alltid ta reda på om 
barnen är med på att bli dokumenterade, vilket är viktigt att komma ihåg då man arbetar med 
pedagogisk dokumentation.216  
 
Lindgren och Sparrman lyfter detta tänkande ännu ett steg genom att skriva att utföra arbete med 
pedagogisk dokumentation kan ses som likvärdigt med att genomföra forskning och uttrycker att 
”barn som dokumenteras bör ges samma skydd som exempelvis forskare erbjuder de barn de 
beforskar”.217 Frågan är dock om detta är en möjlighet. Enligt läroplanen för förskolan kan man 
genom dokumentation få kunskap om verksamheten för att kontinuerligt utveckla den till det 
bättre. En forskare har höga etiska krav på sig och ska pedagoger följa dem skulle 
dokumentationsarbetet bli svårt att utföra. Detta blir en konsekvens för om man inte kan utföra 
pedagogisk dokumentation, kan det i sin tur även blir svårt att uppfylla läroplanens mål. 
 
Av vad som framkommit under studiens gång har jag förstått att man för att på bästa sätt ska 
kunna arbeta med pedagogisk dokumentation och samtidigt ta hänsyn till etiska aspekter rörande 
barn bör göra barnen delaktiga i dokumentationsarbetet. Genom att göra barnen delaktiga i hela 
dokumentationsprocessen visar man att man tar dem på allvar, menar Svenning. Barns 
delaktighet ger även pedagogerna möjlighet att närma sig barns perspektiv. Genom fotografier 
som barn tar själva kan man få kunskap om vad barnen ser och genom att skapa en dialog kring 
bilden kan man även få kunskap om barnens tankar kring detta.218 Eva uttrycker att hon vill 
arbeta på det här sättet, medan Lisa och Ingela menar att det är svårt då man arbetar med de 
mindre barnen. Men det finns andra sätt att göra små barn delaktiga i dokumentationsarbetet. 
Svenning beskriver som exempel att man kan skapa ett fysiskt utrymme så som ett bord eller en 
vägg där man uppmuntrar barnen till att själva ställa fram eller sätta upp dokumentation. 
Pedagoger kan även hjälpa barnen att själva sköta kameran, och tycker man detta är för svårt kan 
man själv fokusera på att fotografera barnen utan att deras ansikten syns.219 Att visa 
dokumentationen och prata om den med barnen gör Lisa mycket på sin förskola, vilket också är 
ett steg i att göra barnen delaktiga. Svenning förtydligar att om endast de vuxna har fotograferat 
så blir det än viktigare att samtala med barnen om bilderna.220 Genom att barnen får se bilderna 
eller filmerna får de en chans att återbesöka en händelse och i sin tur bli medvetna om varför 
exempelvis bilderna tagits samt vad de ska användas till. Detta möjliggör även att de små barnen 
kan bli delaktiga i dokumentationsarbetet. Palmer påpekar detta där hon skriver att ”även de allra 
minsta barnen som inte pratar reagerar på de bilder som de får se direkt efter en händelse”.221 
Även läroplanen för förskolan tar upp att barnen bör vara delaktiga i dokumentationsarbetet, 
vilket betyder att det är så man som pedagog ska arbeta med den pedagogiska 
dokumentationen.222 
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8.2.2 Pedagogisk dokumentation och makt 
Enligt Foucault är makt och kunskap oskiljbara begrepp, vilket skulle kunna betyda att 
pedagogisk dokumentation är ett sätt att erhålla makt.223 Genom att pedagoger dokumenterar 
barn i förskolan och reflekterar kring det insamlade materialet skaffar de sig kunskaper om 
barnen vilken de i sin tur använder för att utöva makt. I de fall där även barnen är med och 
reflekterar kring dokumentationen får pedagoger än mer kunskap om barnen. Det är den så 
kallade pastorala makten, vilken beskrevs i litteraturgenomgången, som utspelas i 
dokumentationssammanhang och den är många gånger osynlig för både pedagoger och barn.224 
Då de intervjuade förskollärarna exempelvis dokumenterar en händelse som de anser visar ett 
lärande eller en utveckling hos ett barn och synliggör detta för barnen genom att reflektera med 
dem eller sätta upp det på väggen, så kan det bli ett steg i en normaliseringsprocess. Genom att se 
dokumentation av sig själva eller andra lär sig barnen vilka beteenden som är önskvärda och 
uppmuntras att inordna sig efter dem. ”Att belöna ett barn som gör rätt kan vara lika effektivt 
som att bestraffa ett barn som gör fel” skriver Tullgren och beskriver vidare att normaliseringar 
är en teknik som genom att peka ut någon, vilket är vad som händer vid en dokumentation, visar 
barnen en tydlig norm.225 Vidare skriver Tullgren: 
 

Denna nya samhälleliga styrning är en produktiv styrning på så sätt att den inte fördömer 
och förtrycker. Det är en styrning som producerar ett visst sätt att se på barnet och ett visst 
sätt för barn att se på sig själva. Att vara ett subjekt är alltså att formas efter de särskilda 
sanningar som erbjuder vissa sätt att vara, medan andra sätt diskvalificeras och blir 
omöjliga att anta. Förskolan är som en subjektsformande maskin som producerar 
framtidens människor.226 

 
Något som dock är viktigt att ta fasta på är att normaliseringen även gäller pedagogerna. Även 
pedagogerna lever under särskilda diskurser om exempelvis förhållningssätt och värden vilka blir 
avgörande för vilka beteenden de ser som mer eller mindre önskvärda hos barnen.227 I enlighet 
med detta resonemang blir det viktigt att använda dokumentationen för att granska vilka 
diskurser som är rådande i verksamheten.228 Det är betydelsefullt att ta reda på vilka diskurser 
som styr pedagogernas handlande och hur detta överförs till barnen samt vad som blir synligt 
genom de dokumentationer som framställs på förskolan. Intressant är även att Lisa berättar att de 
i vissa sammanhang utövar en medveten makt över barnen med utgångspunkt i 
dokumentationerna, nämligen under den fria leken. Lisa menar att barnen tror och upplever att 
leken är fri, men i själva verket styr pedagogerna barnen genom att välja hur miljön ser ut och 
vilket material barnen har att tillgå. Det här visar att den pastorala makten i förskoleverksamheten 
inte är osynlig för jämnan. I en del fall kan pedagoger alltså medvetet välja hur de styr barnen, på 
ett sätt som får barnen att uppleva sig självstyrda, med den kunskap pedagogerna skapat sig med 
dokumentationerna som utgångspunkt. Arbete med pedagogisk dokumentation kan enligt min 
mening i enlighet med Foucault teorier om makt ses som ett verktyg för att utföra de 
disciplinerade och pastorala teknikerna i förskolans verksamhet. 
 

8.2.3 Pedagogisk dokumentation som bedömning – av vem eller vad? 
Så som beskrivits i litteraturgenomgången kan pedagogisk dokumentation leda till bedömning av 
barnen. Vallberg Roth påpekar att detta kan strida mot läroplanens intentioner, eftersom man 
inte får bedöma barnen i förskolan. Pedagogisk dokumentation finns till för att utvärdera och 
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utveckla verksamheten.229 Man ska alltså dokumentera barnen i verksamheten för att ta reda på 
deras intressen och strategier för lärande, vilket man sedan har som utgångspunkt då man 
reflekterar kring hur man kan gå vidare och förändra verksamheten. Detta för att barnen ska få 
utvecklas i bästa möjliga mån.  
 
De intervjuande förskollärarna har olika uppfattning om vem man dokumenterar för. Lisa och 
Ingela menar att det i första hand är för pedagogerna, för att de ska veta hur de ska gå vidare och 
i andra hand för föräldrarna, för att de ska få veta vad som försiggår på förskolan. Eva däremot 
som nyligen startat upp arbetet med pedagogisk dokumentation menar att hon dokumenterar för 
barnen, för att barnen ska få syn på sitt eget lärande. Samtliga pedagoger är dock överens om att 
de inte dokumenterar för att leta fel på barnen, utan för att synliggöra lärandet. Men om man som 
pedagog tänker att ett visst barn har lärt sig något nytt eller utvecklat en färdighet, vilken man 
dokumenterar, är ju egentligen samma sak som att bedöma barnet. Om man menar att ett barn 
har utvecklats betyder det att man gjort en bedömning av vad barnet kunde innan och vad denne 
kan nu. Att göra snabba bedömningar som man över huvudtaget inte ens tänker på som just 
bedömningar är något vi aldrig kan komma ifrån. Det här är en vardaglig företeelse som alla sysslar 
med, vilket Wehner-Godée menar kan vara en fantastisk utvecklingshjälp.230 Genom att fokusera 
på att dokumentera processer snarare än slutresultat kan man enligt Kennedy minska risken för 
att materialet används som ett bedömningsinstrument. I dokumentationerna ska man, enligt både 
Kennedy och informanterna själva, visa barnens kompetens och utveckling.231  
 
Ett tillfälle där bedömning av barnen kan bli mer påtagligt är i portfoliopärmarna. I pärmarna 
samlas dokumentationer som synliggör barnens lärande, vilket innebär att pärmarna blir ett 
material som är ett resultat av många olika bedömningar av barns utveckling. Portfoliopärmen 
kan även ge utomstående möjlighet att bedöma innehållet, så som föräldrar under 
utvecklingssamtal. Lisa och Ingela arbetar med den form av portfolio som Ellmin kallar ”en 
dokumenterad utveckling”, vilken beskrivits i litteraturgenomgången. Det är alltså pedagogerna 
som bestämmer vad pärmen ska innehålla och den syftar till att visa barnens utveckling. Eva 
arbetar till viss del även med den form av portfolio som Ellmin kallar en ”utvecklande 
dokumentation”, eftersom de på hennes förskola låter barnen ha en egen dag som dokumenteras 
och där barnet själv bestämmer hur den utskrivna dokumentationen ska se ut. Barnet är alltså 
aktivt i arbetet med portfolion.232 Även i frågan om portfolioarbetet kan barnens ålder spela stor 
roll kring hur delaktiga barnen på respektive förskolor får möjlighet att vara. Vad som även är 
intressant är att dokumentationen som samlas i portfolion endast visar barnens utveckling. Syftet 
med pedagogisk dokumentation är som beskrivits ovan att utveckla verksamheten. Huruvida den 
dokumentation som finns i pärmen har lett till en utvecklad verksamhet är inget som 
framkommer i pärmarna. Portfoliopärmarna visar endast enskilda barns utveckling och lärande.  
 
Det här sättet att arbeta med pedagogisk dokumentation som de intervjuade förskollärarna 
använder sig av stämmer väl överens med det Vallberg Roth benämner ”bedömning för 
lärande”.233 Förskollärarna dokumenterar för att få syn på barnens lärande och för att kunna 
utveckla det ytterligare. Arbetar man på det här viset leder det till utveckling av verksamheten per 
automatik. Genom att ta reda på hur man kan gå vidare så måste man i nästa steg förändra 
verksamheten för att kunna gå vidare. Palmer skriver att: 
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De olika uppdrag som förskolan har enligt läroplanen är sammanflätade. Det innebär att 
barns utveckling och lärande inte kan skiljas från det som händer i verksamheten. All 
dokumentation av barns utveckling ska göras i relation till den pågående verksamheten. [...] 
Genom arbetet med pedagogisk dokumentation kan den egna praktiken granskas och 
synliggöras och blir på så vis ett verktyg som gör det möjligt att följa barns utveckling och 
lärande, i relation till hur förskolan bidrar till barns utveckling och lärande.234 

 

Lisa och Ingela berättar att både deras verksamhet och förhållningssätt samt tänkande kring 
barnen har förändrats genom arbetet med pedagogisk dokumentation. Detta visar på ett konkret 
sätt att det går till så som Palmer skrivit, att barns utveckling och lärande hänger samman med 
verksamhetens utveckling. Slutligen kan man se att bedömning inte behöver vara något dåligt 
utan det handlar om vad, hur och varför man bedömer. Om man som pedagog reflekterar kring 
detta kan bedömningen användas på det sätt som läroplanen föreskriver; för att gynna barns 
lärande och utveckla den egna praktiken. 
 
 

8.3 Pedagogisk dokumentation i praktiken 
För att nå fram till undersökningens syfte krävs en diskussion kring det praktiska genomförande 
av pedagogisk dokumentation. Vad som blivit uppenbart är att ”träning ger färdighet” och att ju 
mer man provar sig fram desto snabbare hittar man ett sätt som passar en själv, vilket Lisa 
uttrycker under intervjun. De intervjuade förskollärarna arbetar alla tre på olika sätt och de menar 
att det inte finns något rätt eller fel, det viktiga är att man försöker. 
 

8.2.1 Att komma igång 
För att komma igång med pedagogisk dokumentation har samtliga förskollärare gått en kurs 
inom Reggio Emilia-pedagogiken och har sedan inlett med att träna på själva 
dokumentationsmomentet. De beskriver att dokumentationen blir pedagogisk dokumentation 
genom reflektionen av det insamlade materialet, och att nästa steg alltså är att samlas för att 
reflektera. Det viktiga är inte att göra fina dokumentationer på färgglada papper utan att tänka på 
vad som utspelas i dokumentationerna och hur man kan gå vidare. Det är alltså av stor vikt att 
börja med att träna på att använda olika verktyg i dokumentationsarbetet för att sedan kunna 
fokusera på att lära sig reflektera tillsammans då man startar upp ett arbete med pedagogisk 
dokumentation. Detta beskriver Wehner-Godée i sin text om att dokumentera med videokamera. 
Hon förklarar att det är viktigt att veta hur själva verktyget fungerar innan det pedagogiska 
dokumentationsarbetet kan börja.235 Samtliga förskollärare beskriver sin oro över att göra fel och 
påpekar att de med tiden upptäckt att det inte finns några fel, huvudsaken är att man försöker 
och att man tänker. Lisa påtalar även hur viktigt det är med en engagerad chef som hjälper till att 
driva arbetet framåt för att man ska kunna lyckas, vilket även framkommer i Palmers text då hon 
skriver att det stödmaterial hon utformat är till för både ”förskolechefer, förskollärare och övrig 
personal i förskolan”.236 Att förskolechefer är medverkande i att starta arbetet med pedagogisk 
dokumentation är avgörande för hur det utvecklas samt hur det fortlöper. 
 

8.3.2 Tidsåtgången 
Tidsbristen är en aspekt som tas upp under intervjuerna. Eva och Ingela tycker det är svårt att få 
tiden att räcka till, medan Lisa som har utvecklat ett etablerat arbete med pedagogisk 
dokumentation menar att det finns tid. Det handlar om att tänka om och ”spränga gamla 
tidsstrukturer och organisera om sitt arbete”. Detta är nödvändigt för att kunna arbeta med 
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pedagogisk dokumentation, menar Wehner-Godée.237 Lisa påpekar att det finns mycket tid under 
dagen på förskolan då alla pedagoger inte behöver vara med. Tiden då man står ute på gården 
eller då barnen sover är exempel på stunder då man antingen kan reflektera med en kollega eller 
kan låta en i arbetslaget gå ifrån för att skriva ut dokumentationer. I Reggio Emilia, beskriver 
Jonstoij och Tolgraven, att det går till så att de använder de första timmarna på morgonen innan 
alla barn kommit samt tiden då barnen sover för att arbeta med dokumentationsmaterialet.238 Det 
är alltså inte omöjligt att få tiden att räcka till ett arbete med pedagogisk dokumentation. Genom 
att se över sina rutiner och strukturera upp dagen kan man finna mycket tid, då finns även 
möjligheten att utveckla arbetet med pedagogisk dokumentation till att bli en integrerad del i 
verksamheten, vilket Palmer beskriver att många ser som en hinder.239 Genom intervjuerna kan 
man se att Lisa inte kan se några hinder med pedagogisk dokumentation, vilket kan bero på att 
arbetet blivit en del i verksamheten. 

8.3.3 Det praktiska genomförandet 
Samtliga förskollärare talar om att det till en början är svårt att dokumentera och att man måste 
hitta det sätt som passar en bäst. Lisa använder i princip bara digitalkameran för att fotografera 
eftersom det arbetssättet fungerar smidigast för henne. Ingela och Eva arbetar mycket med att 
videofilma och uttrycker båda två att det finns både för och nackdelar med den metoden. De 
menar att de väljer den eftersom den ger mycket information att reflektera kring. I enlighet med 
Wehner-Godée beskriver de att det tar ett tag att lära sig hantera videokameran och att det är 
avgörande för att dokumentationerna ska bli bra.240 Eva uttrycker att det är svårt att både filma 
och medverka i aktiviteten och Ingela menar att barnen kan bli störda av kameran och intressera 
sig för den istället för aktiviteten. Denna problematik beror antagligen på att 
dokumentationsarbetet är en relativt ny företeelse på de här förskolorna, vilken enligt min 
mening visar att både pedagoger och barn behöver träna på att dokumentera och bli 
dokumenterade. Då pedagoger lärt sig hur kameran fungerar kan denne fokusera på aktiviteten 
snarare än filmandet, och då barnen är vana vid att en filmkamera eller digitalkamera finns med 
under vardagen så blir den inte längre lika intressant. Denna medför i sin tur till att det tar ett tag 
innan dokumentationsarbetet blir effektivt eftersom både barn och pedagoger måste öva och bli 
vana först, vilket även Project Zero och Reggio Emilia uttrycker.241 Lisa förtydligar att de nu när 
de arbetat länge med att dokumentera inte tycker det är svårt längre. Både pedagoger och barn är 
så pass vana att fotograferandet inte stör de pågående aktiviteterna. 
 
Att ha god datorvana är betydelsefullt i arbetet med pedagogisk dokumentation enligt Lisa. Så 
som Wehner-Godée beskriver så kan man använda många olika program i datorn för att skriva ut 
och sammanställa dokumentationer.242 Lisa menar dock att det fungerar lika bra även utan god 
datorvana och tar upp exemplet med hennes kollega som endast skriver ut fotografier från datorn 
och sedan skriver texten för hand. Huvudsaken är, enligt henne, att hitta det sätt som fungerar 
för en själv.  
 

8.3.4 Reflektion enskilt eller i grupp? 
Enligt vad som framkommer under litteraturgenomgången menar samtliga författare som skriver 
om pedagogisk dokumentation att det är viktigt att reflektera tillsammans med kollegor. Även de 
intervjuade förskollärarna har den här uppfattningen. Lisa och Ingela har som exempel 
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reflektionstid varje vecka då arbetslaget sitter tillsammans och reflekterar kring dokumentationer. 
Eva talar om deras strävan efter att inleda det här arbetssättet och att reflektionen i arbetslaget är 
vad som saknas i deras strävan mot att arbeta med pedagogisk dokumentation. Anledningen till 
att det är betydelsefullt att reflektera i grupp är enligt Project Zero och Reggio Emilia exempelvis 
att man berikar reflektionen med många olika synvinklar vilket kan bidra till att man blir 
medveten om sina ”övertygelser och värderingar”.243 Jonstoij och Tolgraven beskriver att 
reflektionen i arbetslaget bidrar till både barns, pedagogers och pedagogikens utveckling och att 
diskussionen behöver många olika perspektiv för att bli rik och varierad.244 Men undersökningen 
har lärt mig att det är omöjligt att finna tid till att ständigt reflektera i grupp. Lisa menar att det 
ibland kan räcka att reflektera enskilt, att en enskild reflektion är bättre än ingen. Palmer har en 
annan uppfattning kring hur reflektionsarbetet ska gå till, nämligen att man i första hand ska 
reflektera med barnen och i andra hand med pedagogerna.245 De övriga författarna samt de 
intervjuade förskollärarna har snarare uppfattningen att man i första hand reflekterar med 
arbetslaget för att i andra hand reflektera med barnen.  
 
Det är antagligen omöjligt att få tiden att räcka till att alltid reflektera med både barn och 
kollegor. Vad som är viktigt är att sträva efter att antigen reflektera i arbetslaget, med barnen eller 
enskilt. Så länge man reflekterar så arbetar man med pedagogisk dokumentation vilket i sin tur är 
viktigt för att nå läroplanens mål. Både Ingela och Lisa påpekar att en reflektionsåtgång, vilken 
finns att läsa i Bilaga 4, har varit avgörande att ha med sig under reflektionstiden för att samtalen 
ska bli bra och lärorika. 

 
 

8.4 Metoddiskussion 
Som jag tidigare gett uttryck för så anser jag att kvalitativa intervjuer och korta observationer var 
de mest fördelaktiga metoderna för den här undersökningen. Genom intervjuerna och 
observationerna kunde jag få mer detaljerade svar på mina frågeställningar än om jag exempelvis 
gjort en kvantitativ enkätundersökning. Något som spelade stor roll för hur intervjuerna gick var 
min erfarenhet av att intervjua, vilken var så gott som obefintlig. Widerberg beskriver att ovana 
intervjuare ofta är för fokuserade på sig själva under intervjuerna, vilket jag kunde känna igen mig 
i.246 Ibland upptäckte jag att jag istället för att lyssna på det informanten sa satt och funderade 
över hur jag skulle ställa nästa fråga. När jag lyssnade igenom det inspelade materialet insåg jag att 
det i många fall hade det varit passande med en följdfråga, vilka jag inte kunde komma på under 
själva intervjutillfället då jag var för fokuserad på mig själv. I efterhand inser jag att det hade varit 
gynnsamt att genomföra provintervjuer. Widerberg menar att det är viktigt att träna upp sin 
intervjuförmåga och att man genom att läsa sina intervjuutskrifter kan få mycket kunskap om hur 
man är som intervjuare.247 Om jag genomfört provintervjuer innan hade jag säkerligen kunnat 
fokusera mer på informanten och mindre på mig själv. Det finns även en god chans att jag hade 
kunnat utveckla fler följdfrågor och därmed fått ännu mer relevant information. Jag hade även 
kunnat lära mig hur jag ställer frågor och vad jag bör tänka på. Johansson och Svedner skriver att 
man bör ”använda tystnad som frågemetod”, vilket jag upplevde viktigt att tänka på under 
intervjuerna.248 Många gånger kunde det kännas pinsamt då det blev tyst, men efter hand 
upptäckte jag att det istället gav mer information som jag annars hade kunnat gå miste om.  
 

                                                 
243 Project Zero och Reggio Emilia, Lärarhögskolan i Stockholm Harvard Project Zero Reggio Children (2006). s.289 
244 Jonstoij, T och Tolgraven, Å (2001). s.17f 
245 Palmer, A (2012). s.17 
246 Widerberg, K (2002). s.101 
247 Ibid. s.102 
248 Johansson, B och Svedner, P-O (2006). s.45 
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Ett annat problem som uppstod under intervjuerna och som jag märkte först när jag lyssnade 
igenom det inspelade materialet var att jag ibland instämde med informanterna och vissa fall även 
uttryckte att jag kände igen mig i vad de sa. Johansson och Svedner menar att detta kan påverka 
de intervjuades svar.249  Under intervjuerna upplevde jag att informanterna blev mer öppna och 
utvecklade vad de sagt efter att jag instämt med något de talat om. Även om jag delade deras åsikt 
skulle jag ha hållit det för mig själv, eftersom man då man forskar alltid ska försöka vara neutral i 
sin forskarroll. Det finns alltså risk att mina instämmanden påverkade det resultat som 
framkommit, men det finns även en chans att det bidrog till utförligare och därmed mer 
djupgående svar från informanterna. 
 
Jag har svårt att avgöra om observationerna var lämpligast att utföra innan eller efter intervjuerna. 
Jag hade i förväg bestämt att jag skulle observera efteråt för att kunna titta efter det som kommit 
upp under intervjuerna, men vid ett intervjutillfälle utfördes observationen först. Den här gången 
kunde informanten medan vi pratade referera till det hon tidigare visat mig vilket gjorde det 
lättare att följa med i hennes resonemang. Men det innebar samtidigt att jag inte visste vad jag 
skulle leta efter under observationen. Då blev observationen mer öppen vilket kanske bidrog till 
att jag såg saker som jag missade då jag utförde observationerna efter intervjuerna och redan 
visste vad jag skulle fokusera på. Det finns en chans att ett annorlunda resultat hade framkommit 
om alla observationer genomfördes innan intervjuerna. 
 
När jag utförde intervjuerna kunde jag se att förskolorna hade kommit olika långt i sitt arbete 
med pedagogisk dokumentation. Den första förskolläraren hade ett etablerat arbete med 
pedagogisk dokumentation, den andra arbetade i dagsläget främst med dokumentation utan att 
utveckla den till pedagogisk dokumentation och den tredje hade nyligt startat detta arbete. Till en 
början blev jag orolig kring huruvida det insamlade materialet skulle räcka som empiri, men efter 
hand insåg jag att det var intressant för undersökningen att ta del av de olika tankar som 
förskollärarna hade om pedagogisk dokumentation, samt de olika stadier som de befann sig i. Det 
gav ett varierat resultat. 
 
Slutligen vill jag påpeka att det resultat som framkommer i den här undersökningen inte kan 
generalisera hur förskolor i Sverige arbetar med pedagogisk dokumentation, däremot kan de ge 
en inblick i hur pedagoger kan arbeta och i sin tur ge inspiration till andra. 
 
 

8.5 Avslutande reflektion 
Undersökningen hade som syfte att undersöka hur verksamma förskollärare tänker kring och 
arbetar med pedagogisk dokumentation i den dagliga verksamheten. Syftet var även att studien 
ska kunna tjäna som stöd för hur man kan starta ett arbete med pedagogisk dokumentation, vilket 
hade mitt främsta fokus då jag inledde den här undersökningen. Jag har frågat mig hur tre 
verksamma pedagoger startade arbetet med pedagogisk dokumentation, hur de praktisk går 
tillväga samt hur de följer upp arbetet. Jag ville även ta reda på varför de använder arbetssättet 
samt vad som inspirerar dem. Slutligen frågade jag mig även om det förekommer problematik i 
något avseende. Genom det resultat som framkommit i undersökningen får man information om 
hur man praktiskt kan gå tillväga i arbetet med pedagogisk dokumentation, men i 
diskussionsavsnittet får denna del en mindre plats än jag från början hade som avsikt.  
 
Då jag bestämde mig för att undersöka detta problemområde hade jag enbart erfarenhet av det 
jag beskriver som det första huvudspåret i de teoretiska utgångspunkterna för studien, alltså den 
positiva synen på pedagogisk dokumentation vilken grundar sig i Reggio Emilias pedagogiska 

                                                 
249 Ibid. s.47 
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filosofi. Genom att läsa ett varierat utbud av tidigare forskning och annan litteratur, samt genom 
stöd från min handledare tog jag del av den problematik som undersökningen lyfter. Detta blev 
avgörande för undersökningens uppbyggnad samt för hur jag tolkade det resultat som 
framkommit. Det bidrog även till en mer nyanserad bild av arbetet med pedagogisk 
dokumentation, samt till att jag kritiskt kunde granska resultatet. Detta är enligt min mening 
betydelsefullt för pedagoger som vill starta ett arbete med pedagogisk dokumentation. Arbetet är 
inte enbart svårt att genomföra tidsmässigt, utan andra aspekter såsom etik, bedömning, 
maktpositioner samt disciplinerings- och normaliseringsprocesser kan komplicera utförandet. Det 
är därför angeläget att medvetandegöra sig om den problematik som kan uppkomma och hur 
man kan arbeta för att motverka detta, vilket jag anser mig ha belyst i denna studie. De teoretiska 
utgångspunkterna kring denna problematik är en anledning till att den delen fått större plats i 
diskussionsavsnittet.  
 
Sammanfattningsvis vill jag hävda att undersökningen förmått besvara det syfte och de 
frågeställningar vilka legat till grund för studien. 
 
 

8.6 Slutsatser 
De slutsatser jag kan dra av det som framkommit under den här undersökningen är att 
pedagogisk dokumentation är ett mödosamt och svårt arbete innan det blivit en integrerad del i 
verksamheten. Det kräver att träna mycket och stötta varandra i arbetslaget för att 
dokumentationsarbetet ska bli effektivt. En annan viktig del i att få arbetssättet att fungera är att 
strukturera om tiden och fundera över hur man kan ta tillvara den tid som finns i vardagen. 
Undersökningen visar även att den pedagogiska dokumentationen är en viktig del i att nå de mål 
som finns utskrivna för förskolan, inte minst de som behandlar det förändringsarbete som ska 
leda till utveckling av verksamheten. Arbetet finns även till för barns utveckling och lärande samt 
för att synliggöra detta för föräldrar, men det är främst ett arbetsverktyg i att synliggöra 
verksamheten. För att dokumentation ska bli pedagogisk dokumentation krävs reflektion och då 
helst i arbetslaget, men reflektion tillsammans med barnen och enskilt är även det betydelsefullt. 
För att föra in ett etiskt tänkande kring de barn som dokumenteras är det av största vikt att göra 
barnen delaktiga i dokumentationsarbetet, väsentligt är även att få barns samtycke innan de 
dokumenteras eller dokumentation delas och visas upp. Den pedagogiska dokumentationen kan 
även leda till att pedagoger skapar sig makt över barnen, samt bli ett led i en 
normaliseringsprocess. På grund av detta är viktigt att reflektera kring vilka diskurser som blir 
tydliga i dokumentationerna och använda de kunskaper man skaffar sig genom 
dokumentationsarbetet på ett värdefullt sätt. Avslutningsvis finns även en risk att den 
pedagogiska dokumentationen leder till bedömning av barnen, vilket motverkas på bästa sätt 
genom att synliggöra barns kompetens samt reflektera kring sina egna föreställningar kring 
bedömning. 
 
På det stora hela är pedagogisk dokumentation ett roligt arbetssätt som kan föra mycket gott med 
sig så länge man som pedagog ständigt reflekterar kring sina egna föreställningar och dess 
betydelse i verksamheten. Jag vill tydliggöra att den här undersökningen inte vill kritisera arbetet 
med pedagogisk dokumentation, utan lyfta fram och synliggöra problematik som annars kan bli 
osynlig i arbetet. Om man inte reflekterar kring de aspekter som undersökningen tar upp kan det 
medföra konsekvenser för hur barn och pedagoger upplever arbetet, vilket jag med denna studie 
vill bidra till att motverka. 
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8.7 Fortsatt forskning 
Det skulle vara intressant med en vidare undersökning där man kan se om andra förskolor tänker 
på ett liknande sätt kring arbetet med pedagogisk dokumentation. Man kan även göra en mer 
kvantitativ undersökning där man låter fler förskolor vara inblandade och se vad man får för svar 
i det större sammanhang som uppstår då. En vidare undersökning kring hur barn som blir 
dokumenterade upplever detta skulle även vara intressant, likaså en studie som fokuserar de 
maktperspektiv som kan uppstå i arbetet om pedagogisk dokumentation. Man skulle även kunna 
genomföra en observationsstudie där man medverkar under dokumentationer och reflektioner 
för att på ett mer trovärdigt sätt se hur arbetet faktiskt går till i verkligheten. Slutligen skulle en 
undersökning om pedagoger som dokumenterar upplever sig styrda av chefer och 
skolmyndigheter med den pedagogiska dokumentationen som maktinstrument vara intressant att 
ta del av. 
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Bilagor 
 

  Bilaga 1 – Missiv  

 

 
 
Informationsbrev 
Undersökning om pedagogisk dokumentation i förskolan 

Många förskolor står i startgroparna för att utveckla arbete med pedagogisk dokumentation. I 
och med den reviderade läroplanen för förskolan fick dokumentationen en större roll. Men hur 
gör man, och hur får man det att fungera i den dagliga verksamheten? Syftet med den här 
undersökningen är att ta reda på hur pedagogisk dokumentation kan fungera i praktiken. Därför 
söker jag förskollärare som har erfarenhet av att arbeta med pedagogisk dokumentation och Du 
tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 
 
Studien kommer att bestå av intervjuer om pedagogisk dokumentation samt observation av 
genomförd dokumentation. Fyra pedagoger kan medverka i studien. Intervjuerna kommer att 
göras under vecka 47-49 när det passar dig bäst. Jag kommer till din förskola för att genomföra 
samtalen där. Intervjuerna och observationerna kommer att pågå i ca 30-60 minuter och 
intervjuerna spelas in. Alla svar kommer att vara anonyma och det insamlade materialet 
makuleras när examensarbetet är färdigt. Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när 
som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. Undersökningen kommer att presenteras i 
form av en uppsats vid Högskolan Dalarna som du gärna får ta del av. 
 
Jag som utför den här studien heter Maria Strömberg. Jag är lärarstudent vid Högskolan Dalarna 
med inriktningen Barnkultur och skapande. Jag läser sista terminen på min utbildning till att bli 
förskollärare och skriver nu mitt examensarbete. Har du frågor eller andra funderingar är du 
välkommen att kontakta mig via telefon xxx-xxx xx xx eller mejl xxxxx@xx.se. Den här 
blanketten kommer att samlas in onsdagen den 21 november. 
 
Tack på förhand för din medverkan i min studie! 
 
Med vänlig hälsning 
_____________________________ 
Maria Strömberg 
 
Falun den 15 november 2012 
Handledare: Jan Gröndahl xxx@xx.xx 
 

 
Jag önskar delta i undersökningen! 
 
_______________________________ 
Underskrift  
 
_______________________________ 
Namnförtydligande 
 
 

Kontaktas på: 
Telefonnr:_______________________ 
Mejladress:_______________________ 
Mitt önskemål om datum/tid är:  
_______________________________



 
 

 
Bilaga 2 – Intervjuguide 

 
Bakgrund om informanten 
Hur länge har du arbetat i pedagogisk verksamhet? 
Vilken är din utbildning? 
 
Pedagogisk dokumentation 
Hur/När kom du i kontakt med pedagogisk dokumentation? 
-Har du någon utbildning i pedagogisk dokumentation? 
Hur skulle du förklara pedagogisk dokumentation för någon som inte vet vad det är? 
-Vad är pedagogisk dokumentation för dig? 
 
Verksamheten 
Hur länge har ni arbetat med pedagogisk dokumentation i er verksamhet? Hur blev ni 
introducerade? 
-Vad är syftet med pedagogisk dokumentation i er verksamhet? 
Hur startade ni arbetet med pedagogisk dokumentation? 
-Vad inspirerade er? 
-Vad gick bra/mindre bra? 
-Vad skulle ni velat göra annorlunda? 
-Hur fördelas arbetet i arbetslaget? Har ni särskilda arbetsuppgifter? 
Vad använder ni för hjälpmedel när ni dokumenterar? 
-Varför val av metod? 
Vad dokumenterar ni? 
Hur går ni vidare/följer upp? Använder ni dokumentationen när ni planerar verksamheten? 
Gör alla lika? Eller har ni olika tillvägagångssätt i arbetslaget? 
 
Sekretess 
Hur synliggör ni dokumentationen? 
-Vem har rätt att se den? Sekretess? 
Hur förvarar ni dokumentationen? 
 
För vem och delaktighet 
För vem dokumenterar ni? 
-Hur blir barn och föräldrar delaktiga i dokumentationen? 
-Frågar ni barnen om lov innan de dokumenteras? 
-Vet barnen varför ni dokumenterar? Hur görs de uppmärksamma på det? 
Är barnen delaktiga i dokumentationsarbetet? Hur? 
 
Arbetet med att dokumentera 
För/nackdelar med pedagogisk dokumentation? Konsekvenser? 
Tidsåtgången? Hur får ni tiden att räcka till? 
-Tränger det ut eller konkurrerar med annan verksamhet?  
Arbetet med pedagogisk dokumentation, är det ett roligt arbetssätt? (Eller en tidskrävande 
börda?) 
 
Dagsläget 
Nu när ni arbetat med pedagogisk dokumentation under en tid, upplever ni att det har förändrat 
er syn på (och erat förhållningssätt till) barnen och verksamheten? 



 
 

-Har ni fått en annan kännedom om barnen? 
Har den pedagogiska dokumentationen förändrat erat arbetssätt, hur? 
Upplever ni någon skillnad i hur verksamheten fungerar idag mot innan ni började arbeta med 
pedagogisk dokumentation? 
Hur skulle ni vilja förbättra arbetet med pedagogisk dokumentation nu? 
 
Observera 
Ge ett eller flera exempel på utförda arbeten med pedagogisk dokumentation! Hur gick det till? 

  



 
 

Bilaga 3 – Frågor att använda under reflektionstiden med arbetslaget 
ur Åberg och Lenz Taguchi (2005) sida 25-26. 
 
Först ställer de sig frågor som håller barnen i fokus: 

 Hur förstod barnen uppgiften, utmaningen, leken , händelsen? 

 Hur överensstämmer vår förståelse av händelsen med den förståelse vi tror barnen gjorde 

sig? Vad ville VI med uppgiften? 

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

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

 Hur smittade barnen varandra med idéer? 

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

 Använde enskilda barn flera olika sätt? Tog de intryck av varandra och ändrade sig? 

Prövade de olika egna sätt under arbetspasset/leken? 

 Hur använde barnen varandra för att pröva nya/olika sätt, ta intryck av varandra? 

 Vad var barnen intresserande av? Vilka skillnader i intresse fanns mellan barnen? 

 Vad tyckte vi var intressant i det barnen gjorde, uttryckte, sa, tänkte? (varför tyckte du det 

var intressant?) 

 Vad tror vi barnen tyckte var svårt eller konstigt? Varför tror vi det? 

 Vad gjorde du eller barnen för att stötta, hjälpa, utmana det som något barn 

uppfattadesom svårt eller konstigt? 

Nästa steg i reflektionen: 

 Vad var det som var mest intressant för barnen? 

 Vad blev vi pedagoger mest nyfikna på? 

 Vilka lärprocesser är barnen inne i? (Vad är det barnen försöker förstå?) 

 Hur kan vi utmana barnen i det som de tyckte var mest intressant? Med vilka frågor, 

vilket material, vilka ”uppgifter”? 

 Hur kan vi använda dokumentationen tillsammans med barnen? 

 På vilka sätt ska vi fortsätta dokumentera? 

  



 
 

Bilaga 4 – Reflektionsåtgång från Lisas förskola 
 
 
 

Reflektionsåtgång 

 

Berätta kort om hur läget är 5 minuter 

 

Kort om veckan som gått. 30 minuter 

-  grupper, utvecklingsgrupp, miljögrupp, APT, föreläsningar osv. 

- Grupperna 

1. Vad har vi gjort? 

2. Vad fångades barnen mest av? 

3. Lärande-vad såg vi? 

4. Samspel- vilka samspel ser vi var/vilka? 

5. Utveckling- vad ser vi? 

6. Hur går vi vidare? 

 

Gemensam reflektion kring en/ flera dokumentationer som 

gjorts sedan sist 25 minuter 

  

Frågeställningar som kan ställas: 

- Vilket lärande kan vi se? 

- Samspel? 

- Utveckling från det vi sett tidigare? 

- Hur går vi vidare? 

 

Loggbok kopplat till våra fyra utvecklingsområden  

Vad har skett...15 min.  

 

Uppföljningsmallarna-om de används 15 minuter 

 

 


