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Vårt syfte med arbetet är att undersöka pedagogers inställning till pedagogisk 
dokumentation som förhållningssätt och som verktyg för barns och pedagogers 
lärande. Med hjälp av intervjuer och en observation på två olika Reggio Emilia-
inspirerade förskolor har vi fått svar på hur pedagoger resonerar kring pedagogisk 
dokumentation, hur pedagogisk dokumentation kan bidra till utvecklingen av barns 
och pedagogers lärande samt hur pedagogisk dokumentation påverkar pedagogers 
förhållningssätt. Resultatet visar att informanter i vår undersökning främst använder 
sig av pedagogisk dokumentation som ett verktyg för att hjälpa barn att se och 
utveckla sitt eget lärande. Man kan tolka resultatet som att det förekommer nackdelar 
med detta arbetssätt som främst handlar om tiden. Undersökningen visar att 
pedagogerna har påbörjat en process i arbetet med pedagogisk dokumentation, men 
att de inte ännu utnyttjar alla användningsområden som pedagogisk dokumentation 
som verktyg erbjuder.  En förutsättning för pedagogisk dokumentation som 
arbetssätt handlar om att pedagogerna måste få de förutsättningar som detta arbete 
kräver. 
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Förord 

Vi vill framföra ett stort tack till de 12 pedagoger som ställde upp på att bli 
intervjuade. Ni gjorde det möjligt för oss att kunna genomföra denna undersökning. 
Ni har inspirerat och berikat oss med många nya tankar. Vi vill också tacka våra 
familjer som har stöttat oss genom arbetets gång. Att arbeta med examensarbetet har 
varit en lärorik tid. Resultatet av detta arbete är något som vi känner oss stolta över 
och något som vi kommer att ta med oss i vårt framtida yrkesliv. 

Malin och Eva 
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1. Inledning 
I detta examensarbete har vi valt att belysa pedagogisk dokumentation som ett 
exempel på ett pedagogiskt arbetssätt inom förskolan. Vi har under studietiden flera 
gånger kommit i kontakt med olika slags dokumentation under vår 
verksamhetsförlagda utbildning inom förskola och skola. Vi har bland annat utformat 
och genomfört egna projekt där vi har dokumenterat genom att fotografera, banda 
och anteckna det fortlöpande arbetet med barnen. Men det som vi saknade i detta 
arbete var den gemensamma reflektionen tillsammans med barnen och andra 
pedagoger med det dokumenterade materialet som underlag.  

Vi har också som föräldrar tagit del av våra barns dokumentationer, både i form av 
teckningar, fotografier samt portfolio. Dokumentation och pedagogisk 
dokumentation är ett fenomen som under senare år växt och som nu förekommer på 
de allra flesta förskolor och skolor. Skolverkets allmänna råd (2005) skriver att 
dokumentation har blivit vanligare på förskolor. Den vanligaste formen av 
dokumentation följer barns utveckling på olika sätt, man använder sig till exempel av 
portfolios, pärmar, observationer, egna, löpande anteckningar samt 
utvecklingsplaner. En annan vanlig förekommande dokumentation är dagböcker och 
dokumentation av temaarbeten. Syftet med dokumentationen är att synliggöra 
barnens lärande för barnen själva samt för att visa föräldrar vad deras barn har 
upplevt, producerat och hur de har utvecklats. Dokumentationen får dock sällan 
karaktären av pedagogisk dokumentation, vilket läroplanen lyfter fram. Där 
reflekterar personalen tillsammans över det som dokumenteras i syfte att utveckla 
verksamheten.  

Något som vi har lagt märke till är att pedagogisk dokumentation verkar vara mer 
utbrett och vanligast förekommande inom förskolor som är Reggio Emilia 
inspirerade. Det är därför vi har valt att genomföra vår forskning med hjälp av 
pedagoger som arbetar på förskolor med denna filosofi. Skolverket (1998) 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” (s. 4). Vad säger de verksamma pedagoger som dagligen 
arbetar med pedagogisk dokumentation? 

1.1 Syfte 
Vårt syfte är att undersöka pedagogers inställning till pedagogisk dokumentation som 
förhållningssätt och som verktyg för barns och pedagogers lärande. 

1.2  Forskningsfrågor 
Våra frågor är: 

• Hur resonerar pedagoger kring pedagogisk dokumentation? 
• Hur kan pedagogisk dokumentation bidra till utvecklingen av barns 

och pedagogers lärande? 
• Hur påverkar pedagogisk dokumentation pedagogers 

förhållningssätt? 
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1.3 Begreppsdefinitioner 
Project Zero och Reggio Children (2006) definierar begreppet pedagogisk 
dokumentation så här, ”samling av dokument som demonstrerar ett faktums sanning 
eller bekräftar en tes” – är historiskt sett samtida med födelsen och utvecklingen av 
vetenskapligt tänkande och med föreställningen om kunskap som objektiv och 
bevisbar” (s. 78). Det vi kan tolka ur detta är att pedagogisk dokumentation är ett 
sparat material som konkretiserar ett verkligt förhållande som har ägt rum. 
Materialet reflekteras kring för att kunna utveckla lärandet.  Begreppet pedagogisk 
dokumentation finns inte med i Svenska akademins ordlista utan man får istället slå 
upp ordens betydelse var för sig som då ger begreppet en annan innebörd. 
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2. Litteraturgenomgång                                                                                   
Här kommer ni att få ta del av relevant litteratur om tidigare forskning kring det 
aktuella ämnet pedagogisk dokumentation. 

2.1 Teori 
Enö (2005) skriver att Reggio Emilia är en filosofisk ideologi från Italien som är 
kopplad till konkreta pedagogiska metoder. De senaste decennierna är det framför 
allt denna riktning som har inspirerat våra svenska förskolor. Bendroth Karlsson 
(1998) skriver att Reggio Emilia och dess pedagogik gjorde sitt intåg i Sverige 1981, 
grundaren och eldsjälen bakom pedagogiken hette Loris Malaguzzi. Man utgår från 
”det rika barnet” och talar om att ett barn har begåvats med 100 språk. Vidare kan 
man läsa i Enö (2005) att Reggio Emilia är en filosofi som strävar efter att förena 
fantasi, demokrati och vetenskap och betonar dialogens betydelse för kreativitet, 
utveckling och förändring. Det är en verksamhet som genomsyras av delaktighet och 
engagemang. Man kan läsa: 
   

”En viktig förutsättning är lyssnandet. I den ideologi som vägleder personalen är barnens egna   
teorier och en aktivt lyssnande vuxen central. Varje teori måste bli lyssnad på för att leva vidare. 
Lyssnandet är ett erkännande av olika synsätt och ett nytt sätt att förstå världen. Lyssnandet 
konkretiseras i den pedagogiska dokumentationen och dokumentation är ett av de viktigaste 
verktygen i verksamheten” (s. 22). 

  
I Lenz Taguchi (2006) kan man läsa att i ett Reggio Emiliainspirerat utforskande 
arbetssätt med pedagogisk dokumentation lyfts ofta barnens olikheter fram, med 
syftet att utmana och stimulera barns tänkande och lärande. Arbetet kan bidra till att 
barn får syn på att alla tänker och gör olika samt att det inte finns något ”rätt eller 
fel”. 

2.2 Tidigare/aktuell forskning 
Lenz Taguchi (2006) skriver att man inom Reggio Emilia använder pedagogisk 
dokumentation som ett verktyg, dels för att synliggöra barns olika sätt att tänka, 
deras rättigheter och för att möjliggöra en ny konstruktion av barnet som ses som det 
”rika barnet”. Författaren skriver att när man dokumenterar pedagogisk praktik och 
barns utforskande av omvärlden, för att sedan reflekterar kring det, så ger det 
pedagoger möjligheter till att uppmärksamma diskurser och praktiker som 
dominerar vårt tänkande och handlande. I en sådan praktiskt användning av 
pedagogisk dokumentation handlar det om att försöka förstå eller att hitta nya vägar. 
I detta arbete får pedagogen dagligen ta ställning till hur man planerar och 
organiserar sitt arbete med utgångspunkt från det som pedagogen ser av barns 
lärande, men även utifrån sitt eget agerande. Genom arbetet med pedagogisk 
dokumentation måste man som pedagog lära av och lära om när det gäller sig själv, 
barnen och praktiken. Författaren beskriver det som ett förhållande där man 
tillsammans med barn är medkonstruerande. Pedagogen och barnens föreställningar, 
kunskaper och teorier möts och interagerar med varandra. Det handlar alltså om 
läroprocesser, hur pedagoger får kunskap om hur barn lär sig eller omprövar sin 
kunskap i förhållande till olika teorier. Pedagogens roll i arbetet blir att möjliggöra 
för barnen att själva kunna ta makten över sina egna läroprocesser. Den människosyn 
som pedagoger bör ha handlar om att se människan som en ständigt konstruerande 
och omkonstruerande varelse.  
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I Skolverkets rapport (2005) kan man läsa i Barnomsorg - och Skolkommitténs 
slutbetänkande att man ser på pedagogisk dokumentation som ett verktyg för att 
synliggöra samt öppna för granskning av den egna praktiken. Det står vidare att det 
är först när man använder sig av det dokumenterade som utgångspunkt för reflektion 
som det blir pedagogisk dokumentation. Man kan läsa: 

”Pedagogisk dokumentation är ett kollektivt arbetsverktyg som bygger på ett gemensamt 
reflektionsarbete, där såväl lärare som barn, föräldrar och andra kan delta. För att synliggöra 
praktiken krävs dock att dokumentationen blir en naturlig och integrerad del av det vardagliga 
arbetet och inte något som ligger vid sidan av. Detta förutsätter att man i arbetet kan skapa en 
kultur av samarbete, reflektion och kommunikation. Att bygga en sådan kultur/.../ är ett 
omfattande arbetet som kräver lång tid, en professionell inställning samt en vilja att granska 
sina egna handlingar och ställa sig i dialog med andra”(s.82). 

I Enös (2005) avhandling, som bygger på samtal och intervjuer med förskolepersonal 
som är inspirerade av Reggio Emilias pedagogiska filosofi, framkommer det att de 
pedagoger som arbetar med dokumentation anser att fördelarna med just pedagogisk 
dokumentation framför allt handlar om synliggörandet av barnens lärande. De 
berättar att barnens tankar och förmågor att beskriva sina teorier framträder på ett 
fascinerande sätt genom dokumentation.  Pedagogerna menar att genom pedagogisk 
dokumentation kan de lättare följa utvecklingen hos barnen och utvecklingen i 
verksamheten. Dokumentationen är till för barnen, föräldrarna, pedagogerna och 
verksamheten. Något som de däremot upplever som svårt i arbetet är att hinna med 
att dokumentera samtidigt som de ska koncentrera sig på barnen. Pedagogerna 
upplever även strukturella hinder som att det är för lite personal och för stora 
barngrupper. Det framkommer också att pedagogerna känner en viss osäkerhet kring 
vad och hur de ska dokumentera. I undersökningen så växer det alltså fram en viss 
kritik till dokumentation som pedagogisk verktyg. 

Project Zero och Reggio Children (2006) påstår att en målmedveten och systematisk 
dokumentation av grupper och hur de utvecklar teorier, förståelse och idéer har en 
avgörande betydelse för den metakognitiva aktivitet som är grundläggande för 
individers samt gruppers lärande. Vidare kan man läsa att den didaktiska resväg för 
lärande som finns utstakade på våra förskolor och skolor endast blir meningsfull för 
de inblandade om dessa processer kan bli ihågkomna, undersökta gång på gång samt 
analyserade, rekonstruerade och reflekterade över på ett tillfredsställande sätt. En 
lärprocess blir konkret och synlig genom dokumentation som tar vara på och 
utnyttjar alla de olika hjälpmedel som finns att tillgå för att kunna genomföra en så 
bred dokumentation som möjligt.  

Project Zero och Reggio Children (2006) skriver vidare att man inom Reggio Emilia 
pedagogiken strävar mot att se på dokumentationsarbetet som en integrerad del i de 
tillvägagångssätt som avser att främja lärande och till att förändra relationen mellan 
lärande och undervisning. Att arbeta med dokumentation ger mening, både åt barn 
och till pedagoger. Det ger en mening att skapa samband mellan händelser och 
fragment som samlats under varierande erfarenheter. Man kan läsa ”Att 
dokumentera barnens lärprocesser bidrar såväl till att göra lärande synligt som till att 
forma det lärande som äger rum” (s. 286).  Man använder sig även av 
dokumentationen som utvärdering och forskningsmetodologi, det dokumenterade är 
samtidigt både en produkt som process som genom bilder och ord försöker framställa 
individers och gruppers lek, lärande och arbete. Författarna skriver att 
dokumentation inte handlar om att sätta upp barnens teckningar på väggen i syfte att 
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skapa vackra väggtavlor utan om att följa och utforma deras kunskap och bygga upp 
en lärprocess.  

I Project Zero och Reggio Childern (2006) kan man också läsa att begreppet 
pedagogisk dokumentation ganska nyligen stiftat bekantskap med skolan och dess 
miljö och detta har bidragit till att ordet delvis ändrat innebörd. I sin nya kontext 
värderas och används dokumentation som ett redskap för att minnas, som ett 
underlag till reflektion och diskussion. Genom dokumentationen blir den 
dokumenterades tänkande påtagligt och därmed tolkningsbart. Författarna talar om 
vikten av att lyssna, lyssnandets pedagogik och ser på dokumentation som ett synligt 
lyssnade. Dokumentationen visar oss barns vägar till lärande och gör dem samtidigt 
möjliga just därför att de blir synliga. Genom att arbeta med dokumentation 
säkerställer man så att varje barn får en möjlighet att observera sig själva både inifrån 
och utifrån under och efter processen. Om ett barn ges möjlighet till att titta på sina 
tidigare teckningar kan de tillsammans med sina kamrater bygga vidare på eller 
utveckla sina tankar om ett visst fenomen vilket leder till att teorier kan utvecklas och 
förändras. En annan förtjänst är att med hjälp av att man systematiskt observerar och 
dokumenterar barnens arbeten så utvecklar man som pedagog nya tankar och idéer 
om lärande. Författarna beskriver och visar på en rad olika metoder och sätt att 
dokumentera på. En del använder sig av egna anteckningar, fotografier, skisser, 
videoband och ljudupptagningar. 

Myndigheten för skolutveckling (2005) ger i sin skrift exempel på olika möjligheter 
till utveckling för dem som arbetar i förskolan. Möjligheterna handlar bland annat 
om olika former av dokumentation som att man på ett systematiskt sätt använder 
dagböcker som grund för kollegiala reflektioner.  I exemplet använder pedagogerna 
sig av var sin dagbok där de skriver ned händelser samt reflektioner kring dessa. 
Frågor som pedagogerna använder sig av i sin reflektion är till exempel, Vad hände 
och hur reagerade barnen? Hur förhöll jag mig som pedagog? Utifrån berättelser ur 
dagböckerna diskuterar sedan arbetslagen och reflekterar över vad som skett. 
Dagboken bidrar dessutom till att pedagogen kan följa sin egen utveckling 
tillsammans med kolleger.  Man kan läsa att dokumentationen driver det pedagogiska 
arbetet framåt, men att det gäller att våga vara självkritisk. De flesta pedagoger i 
exemplet tycker att dagboksskrivandet är givande och menar att dagboken leder till 
en ökad medvetenhet och har bland annat lett till att pedagogerna har fått svar på 
definitioner av inflytande och delaktighet. 

2.3 Övrig litteratur 
Werner-Godeè (2005) skriver att det finns många förskolor, skolor och fritidshem 
som har missat innebörden av pedagogisk dokumentation och tror att detta endast 
handlar om att samla barns alster eller att sätta upp dokumentationer på väggarna. 
Är det någon skillnad på dokumentation och pedagogisk dokumentation och i så fall 
vad är det som skiljer dessa åt? Åberg och Lenz Taguchi (2005) uttrycker att 
skillnaden ligger i hur dokumentationen senare används för att föra den pedagogiska 
processen framåt som avgör om den är pedagogisk eller inte. Dokumentationsarbetet 
är tänkt att användas som ett redskap och ett stöd i det fortsatta arbetet. Man ska 
tillsammans reflektera kring det dokumenterade för att sedan utgå från det och 
utveckla tankarna i det fortsatta arbetet tillsammans med barnen. Det är först då som 
dokumentationen blir pedagogisk, när den brukas aktivt för att förstå och fatta nya 
beslut som utmanar barnens lärande.  Wallin (2003) skriver att pedagogisk 
dokumentation är när man försöker ”fånga den kedja av handlande, tänkande och 
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lärande som man själv och barnen varit en del av. För att försöka se också under ytan 
av det skedda och synliggöra det som annars vore fördolt och försvunnet” (s.83). 

I Lenz Taguchi (1999) kan man läsa att pedagogisk dokumentation är ett kollektivt 
arbetsverktyg som bygger på ett gemensamt reflektionsarbete mellan barn, 
pedagoger, familj och förskola. Pedagogisk dokumentation som arbetsverktyg har 
utvecklats i Reggio Emilias spår som är en pedagogik från Italien. Denna 
dokumentation anses vara grunden till, och en förutsättning för ett kontinuerligt 
förändrings- eller reformarbete på en förskola. ”Pedagogisk dokumentation är ett 
förhållningssätt och en kommunikation” (s. 43). Kvalitet i förskolan (2005) beskriver 
pedagogisk dokumentation som ett kollektivt verktyg som används för att synliggöra 
och inspektera den egna verksamheten. 

Haug (2003) beskriver pedagogisk dokumentation som en process samt som ett 
innehåll. Innehållet omfattar det material som visar vad barnen säger och gör, vad 
som sysselsätter dem samt hur pedagogerna förhåller sig till verksamheten och till 
barnen. Pedagogisk dokumentation handlar om en process där genomgången av 
materialet ligger till grund för reflektioner kring det pedagogiska arbetet på ett 
metodiskt, noggrant samt demokratiskt sätt. Åberg och Lenz Taguchi (2005) skriver i 
sin tur att syftet med att observera och dokumentera den pedagogiska verksamheten 
och barnens lärprocesser är att synliggöra. Man vill få syn på hur barnen lär, leker 
och tänker men syftet är också att synliggöra vilka förutsättningar samt möjligheter 
som pedagogen skapar. 

I Skolverkets allmänna råd (2005) står det att ett sätt att öka medvetenheten om det 
egna arbetssättet i förskolan är att synliggöra, dokumentera och reflektera över de 
olika processer som pågår i verksamheten. Man understryker hur viktigt det är att 
detta sätt arbeta på ses som en integrerad del av det dagliga arbetet och inte som 
något som ligger vid sidan om. Genom att dokumentera samt följa barns aktiviteter 
kan pedagoger få mycket kunskap om det lärande och den utveckling som sker både 
på det individuella planet och inom gruppen. Det synliggör även de olika processer 
som pågår inom gruppen. Det är viktigt att personalen ”använder olika verktyg och 
metoder för dokumentation och utvärdering som visar hur förskolan skapar 
förutsättningar för alla barns utveckling och lärande” (s.40). Vidare kan man läsa i 
Åberg och Lenz Taguchi (2005) att genom att dokumentera kan man förstå världen 
på många olika sätt. De säger även att om man arbetar med pedagogisk 
dokumentation så blir man aldrig ”färdig”. Dokumentationen ger oss möjligheter till 
att ständigt reflektera och ompröva vårt sätt att tänka och vårt sätt att förhålla oss till 
barn. Dokumentationsarbetet är en organisk utveckling som pågår hela tiden. 

Lenz Taguchi (1999) skriver att genom pedagogisk dokumentation, via bilder, utsagor 
och målningar etc. så kan barnen kommunicera sina tankar, kunskaper och sina 
erfarenheter till pedagogen som i sin tur kan kommunicera tillbaka till barnen. I 
samtalet kring en dokumentation får barnen syn på sina egna tankar igen, och ges en 
möjlighet att fortsätta utveckla sitt tänkande. Pedagogisk dokumentation är många 
gånger ett underlag för pedagogens reflektioner och tankar kring något som har skett, 
den är ett underlag för att pedagogen ska kunna ta nästa steg, det vill säga att hitta 
nya vägar för att stimulera barnet vidare i sin utveckling. Ett annat led i 
kommunikationen kan vara att pedagogen använder dokumentationen för att 
kommunicera med andra pedagoger eller med föräldrar. Det kan då handla om att 
visa vad barn tänker kring olika fenomen, eller att synliggöra barns olika 
läroprocesser. 
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Nilsson (2000) skriver i sin artikel att dokumentationen ”är ett av de viktigaste 
instrumenten för att lära oss och utvecklas” (s. 31). Han ställer frågan ifall en förskola 
kan vara utan dokumentation. Genom dokumentation görs barns röst hörd ut i 
samhället, den visar omgivningen barns idéer, kunskaper och möjligheter. Genom 
dokumentation blir även förskollärarna och förskolan synliga. Som pedagog kan man 
eller inte lära sig något nytt utan att utvärdera sitt arbete och här behövs 
dokumentationen åter igen. Claesdotter (2000) skriver i sin tur i sin artikel om 
dokumentation som ett förhållningssätt där den vuxne utgår från barnets egen lust 
att lära, forska, upptäcka och utvecklas. Pedagogen bekräftar, lyssnar, bejakar barnet 
i sin process genom att till exempel fota, videofilma, banda, skriva eller rita etc.   

Vad har barn för nytta av dokumentation? Johansson och Pramling Samuelsson 
(2003) skriver om vikten av att barn får synliggöra sina föreställningar. Detta tjänar 
två syften, dels lär de sig något och samtidigt får de hjälp att minnas vad de har gjort 
och talat om. Om detta dessutom görs tillsammans med andra barn och pedagoger 
utmanas barns tankar och de kan utveckla och förändra sina tankar om ett visst 
innehåll. En annan viktig sak som framkommer via dokumentationen är mångfalden 
av tankar. Författarna beskriver pedagogisk dokumentation utifrån ett 
utvecklingspedagogiskt perspektiv. Någon form av dokumentation har alltid 
förekommit inom det pedagogiska yrket. Tidigare var den vanligast förekommande i 
pedagogernas planering eller beskrev händelser som man hade upplevt tillsammans 
med barnen. . I Förskolan - barns första skola kan man läsa att SOU (1997:157) 
diskuterar olika former av utvärdering inom förskola och skola. I rapporten 
understryks det att det är det pedagogiska arbetet samt barns lärande som ska 
dokumenteras och synliggöras. I samma bok beskriver man Vygotskij och han menar 
att för att ha en möjlighet att påverka barns fantasi så måste man hjälpa dem att 
vidga sina känslor och erfarenheter. Johansson (2003) skriver i sin tur att genom 
dokumentation kan pedagoger få syn på barns lärande. Dokumentation kan innebära 
observation, anteckningar och diskussioner kring olika situationer. Genom detta 
arbetssätt hjälper pedagogerna barn att bli medvetna om vad de har lärt sig och om 
vad de kan och framförallt hur de har lärt sig. Barns aktivitet är utgångspunkten i 
arbetssättet med dokumentation. 

I Åberg och Lenz Taguchi (2005) kan man läsa om hur viktigt det är att man som 
pedagog diskuterar och reflekterar tillsammans med sina arbetskamrater om det 
dokumenterade. På detta sätt blir man som pedagog inte fast i någon färdig modell 
eller i en viss teori utan man befinner sig i rörelse och får hela tiden nya kunskaper. 
Författarna framhäver också vikten av att reflektera kring dokumentation 
tillsammans med barnen. De skriver att detta arbetssätt hjälper pedagogerna att 
behålla fokus på det som barnen är intresserade av och deras frågor. Wallin (2003) 
anser att vi har stor hjälp av dokumentation när det handlar om oss själva i rollen 
som pedagog. Författaren menar att i dokumentationen via till exempel videofilmer 
har vi en möjlighet att syna oss och den påverkan vårt agerande har. 

Åberg och Lenz Taguchi (2005) skriver vidare att genom att arbeta med pedagogisk 
dokumentation kan man få syn på barnens vägar till kunskap och denna erfarenhet 
kan ge insikt om miljön och dess påverkan. För att förstå barnen och deras behov kan 
man med fördel använda sig av dokumentation. Genom att observera hur, vad och 
var barnen möts och hur, med vad och vem/vilka de leker kan man som pedagog 
utforma miljön så att den tillfredsställer barnen och det de är i behov av just då. Det 
är inte bara i utförandet av miljön som man kan arbeta med dokumentation som ett 
arbetsredskap. Man kan välja att dokumentera ett problem eller något som inte 
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fungerar så bra i verksamheten, till exempel samlingen eller fruktstunden. Vidare kan 
man läsa att författarna beskriver att det pedagogiska dokumentationsarbetet 
omfattar praktiken som pedagogerna sedan läser av tillsammans med barnen, övriga 
pedagoger och ibland även med föräldrar. Detta arbetssätt öppnar för en rad 
möjligheter över vilka vägar lärprocesserna kan ta, men i slutänden ligger ändå 
innehållsansvaret på pedagogen. 

Werner-Godeè (2005) skriver att dokumentationer i Reggio Emilias anda innehåller 
material om vad barnen säger, gör och arbetar med samt hur pedagogen relaterar till 
barnen och deras arbete. En dokumentation kan produceras på många olika sätt, till 
exempel genom att skriva för hand (anteckna), fota, videofilma eller banda. Wallin 
(2003) beskriver en metod man kan använda sig av vid dokumentation om man vill 
reflektera över individuella och kollektiva lärprocesser samt följa barns 
kommunikation. Författarens exempel är att man delar upp ett papper så att varje 
barn får varsin spalt, det går då snabbare att anteckna det barnen säger och man får 
både en överblick över replikskiften och tystnaden mellan dessa. Werner-Godeè 
(2005) skriver i sin tur att det konkreta materialet blir sedan ett underlag för 
pedagogen att kunna reflektera över sitt arbete med barnen och pedagogen får här 
möjlighet att ändra sitt handlingssätt efter sina nyvunna erfarenheter. Detta leder till 
en ökad medvetenhet om barns erfarenhetsvärld och hur man ska handla som 
pedagog. 

Åberg och Lenz Taguchi (2005) beskriver en veckodokumentation som visade vad de 
hade gjort och hur de tänkte. Med hjälp av en enkel dokumentation kan man följa ett 
arbete relativt lätt både bakåt och framåt i tiden. Författarna betonar vikten av vara 
på det klara med vad det är man är ute efter när man dokumenterar, för att kunna 
välja: Vad är det vi vill förstå? För att ha en möjlighet att förstå vad jag ska 
dokumentera måste jag först få upp intresset för något. Man kan även läsa i Werner-
Godeè (2005) att den som observerar måste veta vad hon/han håller på med. En 
hjälp är att ställa sig frågorna, ”Vad är det jag önskar att fånga in? Vad ska jag 
använda materialet till? Vem ska se det? Kan det tänkas att någon är emot att jag 
observerar?” (s. 57).  

Vidare skriver Werner-Godeè (2005) att det är upplevelser och upptäckter av det som 
sker här och nu som bildar underlag för en reflektion. Mycket i dokumentationen 
hämtas från det barnen håller på med och samtalar om. Författaren menar att vi kan 
finna svaren på hur barn tänker genom att lyssna på de svar som barnen ger i ord och 
handling. Meningen ligger alltså dold i svaret. Utifrån detta kan man som pedagog få 
ledtrådar till hur man ska förhålla sig till barnen utan att ta ifrån dem glädjen och 
kunskapen som ligger i själva upptäckandet. Författaren skriver utifrån John Deweys 
teori att vi människor kommer till insikt när vi löst problemet. Därför är det 
meningsfullt att i sin dokumentation leta efter var och hur problem uppkommer och 
hur processen ser ut fram till själva idèlösningsögonblicket. En ledtråd är att hålla 
öronen öppna för ”a-ha” eller ”ha-ha” som oftast är ett uttryck för själva upplevelsen 
när en person har kommit till ny insikt, har gjort nya kopplingar eller har lärt sig 
något. Att medvetandegöra problemlösningsögonblicket genom dokumentation kan 
enligt författaren stärka barnens självkänsla. Barnet blir på så sätt bekräftat att de 
kan lösa de svårigheter de ställs inför. Det handlar också om att synliggöra olika 
strategier för problemlösningar vilket leder till ett utökat idèregister. 
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I Werner-Godeè (2005) kan man också läsa att bandspelaren har många 
användningsområden inom pedagogisk dokumentation men att denna metod även 
kräver en stor arbetsinsats när man ska lyssna av och reflektera över det inspelade 
materialet. Författaren beskriver ett exempel där man använder barnintervjuer inför 
ett temaarbete för att ta reda på vad barnen tänker eller redan vet om det aktuella 
temat. Det är viktigt att man som pedagog inte ställer ledande frågor som man redan 
vet svaren på utan man ska istället använda öppna frågor. Ibland kan det vara lättare 
att intervjua flera barn samtidigt för att få en naturlig draghjälp när deras olika 
associationer och fantasier griper in i varandra. Dessutom så kan ett ensamt barn lätt 
känna sig pressat. Ett annat exempel som författarna ger är att man kan placera ut en 
bandspelare i händelsernas centrum där barnen leker eller samtalar sins emellan. 
Detta blir ett rikt material som man sedan kan lyssna av för att få fram barnens olika 
associationsbanor, hur de inspirerar varandra, hur de lyssnar av och svarar varandra. 
Man kan upptäcka nya saker för varje gång man lyssnar på en bandinspelning.  

Pramling Samuelsson och Lindhal (1999) skriver om videofilmning som ett 
dokumentationssätt med fördelar som att observationen kan ses flera gånger av 
observatören själv och andra pedagoger. Författarna menar att vi ser och värderar 
olika saker och detta innebär att fler personer bidrar till fler perspektiv och 
infallsvinklar. Materialet kan alltså användas som diskussionsunderlag inom ett 
arbetslag för att se och upptäcka olika saker. Syftet med videoobservationer inom 
förskolan är att fokus ska ligga på ”att studera barn och vuxna i sitt sammanhang och 
på sätt utvecklas verksamheten kvalitativt med utgångspunkt i det som upptäcks” (s. 
34). Författarna skriver att om man inte synliggör och lyfter fram saker så kan eller 
inte ett arbetslag eller kvalitén på verksamheten utvecklas till det bästa möjliga för 
barnen. 
 
I Tolgraven (2000) intervjuas forskaren Lenz Taguchi om pedagogisk 
dokumentation. Hon anser att genom arbetssättet med pedagogisk dokumentation så 
uppfyller man fler av de mål som finns i Lpfö 98. Bland annat så kan barnet bemötas 
enskilt och i grupp i arbetet med dokumentationen som reflektionsunderlag. Hon 
hänvisar till läroplanen för förskolan som säger att ”I förskolan skall barnen möta 
vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både 
det enskilda barnet och barngruppen”. Ett annat mål är att ”Barnen skall få 
möjligheter att utveckla sin förmåga att iaktta och reflektera”. Det här är något som 
Lenz Taguchi menar att arbetet med pedagogisk dokumentation just innehåller. 

Lärarförbundet (2006) skriver i sin tur att läroplanen för förskolan utrycker att 
verksamheten ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att berätta, ge 
uttryck för sina uppfattningar, reflektera och lyssna. De ska ”utveckla ett rikt och 
nyanserat talspråk och sin förmåga att kommunicera med andra och uttrycka tankar” 
(s. 30). 
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3. Metod                                                                                                                           
Vårt syfte med arbetet är att undersöka pedagogers inställning till pedagogisk 
dokumentation som förhållningssätt och som verktyg för barns och pedagogers 
lärande. Här kommer ni att få ta del av vilka metoder vi har valt att använda i vår 
undersökning, samt motiven till dessa och hur genomförandet har gått till.     

3.1 Forskningsstrategi 
Vi har valt att skriva en kvalitativ rapport eftersom undersökningen med resultat och 
slutsats blir småskalig och begränsad. Stukát (2005) skriver att det kvalitativa 
synsättet har sina rötter i de humanistiska vetenskaperna med de filosofiska 
riktningarna hermeneutik och fenomenologi. I det kvalitativa synsättet handlar det 
om att tolka och förstå de resultat som framkommer och det gör man genom att 
gestalta eller karaktärisera något. Syftet är att upptäcka och beskriva vilka fenomen 
som förekommer på det studerande området. Det handlar alltså inte om att 
generalisera, förklara eller att förutsäga något. Det låga antalet 
undersökningspersonerna begränsar eller omintetgör möjligheterna till 
generalisering. Vårt arbete började med inläsning av litteratur inom ämnet 
pedagogisk dokumentation för att vi på så sätt skulle få en bättre grund för vår 
undersökning.  Sedan diskuterade vi fram frågor till en bra intervjuguide (se bilaga 1) 
och komponerade ihop ett missivbrev (se bilaga 2). Innan vi började med 
intervjuerna genomförde vi en mindre pilotstudie där vi frågade några 
studiekamrater samt några verksamma pedagoger inom förskolan hur de uppfattade 
våra intervjufrågor. Uppfattningen var att frågorna var begripliga och ansågs 
relevanta för vår undersökning. För att kunna besvara våra frågeställningar i vår 
undersökning så intervjuade vi ett visst antal informanter/pedagoger.  

3.2 Urval 
Vårt urval är riktat och begränsat i och med att vi sökte efter utbildade förskollärare 
som hade erfarenhet av att arbeta med pedagogisk dokumentation och då främst 
inom Reggio Emiliainspirerade förskolor. Vi valde 12 stycken informanter från två 
olika förskolor, från olika arbetslag inom samma kommun som dessutom har olika 
lång erfarenhet av att arbeta med pedagogisk dokumentation, från 2 år upp till 9 års 
arbetserfarenhet. Det val som vi gjorde beskriver Denscombe (2000) som ett 
subjektivt urval där urvalet är handplockat för undersökningen. Vidare skriver 
författaren att man använder denna term när forskaren redan innan har en viss 
kännedom om att människorna som ska delta vid undersökningen kan ge värdefull 
information och besitter kunskap om ämnet. Anledningen till vårt urval är att vi alltså 
sedan tidigare har erfarenhet av att man inom Reggio Emilia pedagogiken har lång 
kompetens av just dokumentation. Denscombe (2000) skriver att en liten storlek på 
urvalet är något som karakteriserar en kvalitativ undersökning.  

3.3 Datainsamlingsmetoder 
Vår undersökning bygger på metoderna intervju och observation. Arbetet började 
med att vi samlade fakta genom att läsa in olika litteratur om tidigare forskning inom 
det aktuella området. Intervjumetoden som vi valde är semistrukturerad. Denscombe 
(2000) skriver att man i denna intervjuform i förväg har iordningställt färdiga frågor. 
Han betonar dock vikten av att vara flexibel och låta informanten få möjlighet att 
uttrycka sina synpunkter och utveckla sina tankar, syftet med metoden är alltså att ge 
utrymme för öppna svar. Stukát (2005) skriver att man även kan ställa följdfrågor för 
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att få så fyllig information som möjligt. Denna metodik ger möjlighet att komma 
längre och nå djupare in i ämnet.  

I vår undersökning gjorde vi även ett studiebesök på en av förskolorna där 
pedagogerna som vi intervjuade arbetar. Syftet med studiebesöket var att observera  
hur man som pedagog kan arbeta med pedagogisk dokumentation som ett verktyg för 
barns lärande. Observationen genomfördes på så sätt att vi var med på förskolan en 
dag där vi höll oss i bakgrunden och antecknade vad vi såg och hörde. Det vi 
fokuserade på var hur pedagogerna arbetade med pedagogisk dokumentation som 
verktyg. Observationen som genomfördes benämner Stukat (2005) som en vanlig 
osystematisk observation. Denscombe (2000) anser att observationer är bra eftersom 
de bygger på ögats direkta observation. Stukát (2005) skriver att det brukar vara 
lämpligt att använda någon form av observation ”när man vill ta reda på vad 
människor faktiskt gör, inte bara vad de säger att de gör” (s.49). Kunskapen utifrån 
en observation hämtas direkt ur sitt sammanhang och blir därmed ett bra underlag 
för diskussion och tolkning. Författaren skriver också att en nackdel med metoden 
kan vara att det endast är yttre beteenden som kan observeras och att metoden kan 
vara tidskrävande. Genom observationen fick vi alltså med egna ögon se hur man 
som pedagog kan arbeta med pedagogisk dokumentation som verktyg och fick även 
se exempel på dokumentationsmaterial som de olika informanterna beskrev i sina 
intervjuer. Vi valde dessa två metoder, intervju och observation, eftersom vi ansåg att 
de på ett bra sätt skulle bidra till att finna svar på våra frågeställningar.  

3.4 Databearbetning och analysmetoder 
Vi har bearbetat intervjumaterialet i flera steg. Först började vi med att lyssna igenom 
det inspelade materialet. Sedan transkriberade vi inspelningen till en text som vi läste 
igenom. Därefter har vi tolkat texten och sortera den efter olika teman utifrån våra 
forskningsfrågor och fick på så sätt en tydligare bild av resultatet. I resultatdelen 
växlar vi mellan egna sammanfattningar som vi ibland förstärker med citat från 
informanterna. Slutligen analyserades resultatet och av det färdigställda materialet 
fick vi sedan fram informanternas olika uppfattningar om pedagogisk 
dokumentation.  I Stukát (2005) kan man läsa att en kvalitativ analys av intervjuer är 
ett mödosamt arbete i och med att det tar lång tid att transkribera och att läsa igenom 
materialet upprepade gånger för att sedan kunna analysera det. Tanken är att man 
ska upptäcka okända mönster och sätt att resonera kring ämnet. Det som 
informanterna alltså berättar i intervjuerna grupperas i passande kategorier eller 
teman. Denscombe (2000) skriver i sin tur att en stor och viktig del i en kvalitativ 
undersökning handlar om att finna mönster, gemensamma drag och givetvis också 
skillnader. Forskare inom kvalitativa områden letar efter återkommande teman eller 
kopplingar mellan de framträdande kategorierna. Författaren beskriver analytisk 
kodning och säger att det är när man bryter ner data till olika analysenheter och 
kategoriserar dem. I och med att vi i vår undersökning dessutom använder oss av 
observation, så blir vår undersökning triangulerad. Stukát (2005) skriver vidare att 
triangulering används för att resultatet i undersökningen skall nå längre. Resultatet 
kom vi sedan att jämföra med den relevanta litteraturen från tidigare forskning. 
Observationen dokumenterades genom anteckningar som vi sedan analyserade. 

3.5 Reliabilitet och validitet 
Reliabiliteten i vår undersökning handlar om hur tillförlitligt mätinstrumentet är. Om 
mätinstrumentet visar på samma resultat vid mätning efter mätning så har 
reliabilitet uppnåtts. I en kvalitativ studie avspeglas forskarens roll i undersökningen, 
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och dess tolkning av resultatet kan påverkas av detta, vilket Stukát (2005) skriver om. 
Denscombe (2000) skriver att den fråga som man istället bör ställa är ”Om någon 
annan genomför undersökningen, kommer han eller hon fram till samma resultat 
och drar han eller hon samma slutsatser?” (s. 250). För att kunna möjliggöra detta 
krävs det att man i undersökningen presenterar ett tydligt syfte, teorin bakom den 
samt hur undersökningen har gått tillväga. Något annat som är viktigt är att delge 
läsaren vilka resonemang som har fört forskarna fram till resultatet. Detta är något 
som vi har försökt att efterleva i vår undersökning. 

Stukát (2005) skriver att validitet kan förklaras som hur bra mätinstrumentet mäter 
det man vill mäta. En fråga som kan ställas i samband med detta är, mäter jag det 
som jag avser att mäta? Denscombe (2000) menar i sin tur att validitet betyder att 
data ska spegla verkligheten samt täcka forskningsfrågorna. Detta är något som vi 
anser uppfylla i vår undersökning. Stukát (2005) beskriver olika felkällor som kan 
minska validiteten i en undersökning. Till exempel att man som forskare aldrig riktigt 
kan veta om informanterna svarar ärligt och sanningsenligt.  

3.6 Etiska ställningstagande  
Det finns många forskningsetiska principer att ställning till innan en undersökning 
utförs. Vetenskapsrådet (2007) behandlar fyra etiska huvudkrav som måste uppfyllas 
för forskning inom det samhällsvetenskapliga samt humanistiska området.  

Det första kravet är informationskravet som innebär att vi som forskare är skyldiga 
att informera undersökningsdeltagare och uppgiftslämnare om deras uppgift i 
projektet samt vilka villkor som gäller för deras medverkan. Detta gjordes genom att 
först enhetscheferna och sedan de berörda pedagogerna fick ta del av ett missivbrev 
som beskrev forskningens syfte och deltagarnas roll i den.  

Det andra kravet, samtyckeskravet innebär att ”de som medverkar i en undersökning 
skall ha rätt att självständigt bestämma om, hur länge och på vilka villkor de skall 
delta” (s. 10).  Deltagarna äger också rätten att när som helst under sin medverkan 
avbryta utan några negativa följder. I vårt missivbrev upplyste vi de tillfrågade 
informanterna om alla dessa rättigheter. 

Det tredje kravet är konfidentialitetskravet som innebär att alla ”uppgifter om 
identifierbara personer ska antecknas, lagras och avrapporteras på ett sådant sätt att 
enskilda människor ej kan identifieras av utomstående” (s. 12).  Vi informerade 
informanterna om att ingen annan än vi som forskare och intervjuare skulle lyssna 
till det inspelade materialet. De informerades också om att de i texten skulle 
benämnas som informant eller pedagog. 

Det fjärde kravet är nyttjandekravet. Det innebär att de uppgifter som vi i vår 
undersökning samlade in om informanterna som enskilda personer endast kommer 
att användas för vårt forskningsändamål. Informanterna informerades om att det 
endast var vi som forskare och intervjuare som skulle ta del av deras information och 
att den informationen ej kommer att användas för annat bruk. 
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4. Resultat                                                                                                            
I resultatdelen kommer vi att presentera resultaten från intervjuerna och beskriva 
den observation som genomfördes på en av förskolorna.   

4.1 Sammanställning av intervjuer 
Informanternas olika uppfattningar om pedagogisk dokumentation har vi delat in i 
olika teman under rubriker som har namngetts med våra forskningsfrågor. 

4.1.1 Hur resonerar pedagoger kring pedagogisk dokumentation?                                       
Under denna rubrik kan vi urskilja fyra kategorier. Den första kategorin handlar om 
hur pedagogerna arbetar med pedagogisk dokumentation. De andra kategorierna tar 
upp hur informanterna uppfattar fördelarna respektive nackdelarna med att arbeta 
med pedagogisk dokumentation. Vi kommer även att presentera hur viktigt 
informanterna anser att det är att arbeta med pedagogisk dokumentation.  

Arbetssätt                                                                                                               
Majoriteten av informanterna berättar att de arbetar med pedagogisk dokumentation 
genom att fota och anteckna vad barnen gör och säger. Detta ses som vanliga 
dokumentationssätt. När informanterna sedan fått ihop ett material så sätter de upp 
dokumentationen på väggen för att alla barn och pedagoger ska kunna se och 
reflektera samt diskutera kring den. Dokumentationen blir ett reflektionsunderlag. 
Man dokumenterar sedan ner de nya tankarna och frågorna som kommer upp och 
tittar på hur man kan gå vidare. När man tillsammans med barnen har reflekterat 
färdigt så sätter man in materialet i barnens dokumentationspärmar eller portfolie. 
Sedan kan barnen själva när som helst gå tillbaka till sin pärm och titta ensam eller 
tillsammans med andra barn eller pedagoger på vad de tidigare har gjort. Här följer 
citat som ger exempel på två informanters arbetssätt, 

”Vi brukar arbeta med barnen i mindre grupper med olika projekt, små 
eller stora.  Projekten kan handla om att ta reda på barns tankar kring 
olika teman. Vi arbetar ofta tillsammans med en annan pedagog i dessa 
projekt. En pedagog ställer då frågor och håller i samtalet medan den 
andra dokumenterar vad som sägs och görs.” 

”Just att dokumentera barns självporträtt är mycket användbart. Jag kan 
till exempel ta kort på vilken pennfattning barnet har eller följa barnets 
ritprocess genom att fylla i ett observationsschema. Sedan kan jag följa 
upp det här, förhoppningsvis länge.”  

I intervjuerna framkommer det även att vissa pedagoger arbetar med barnintervjuer 
och att det finns ett visst intresse att utveckla denna metod. En informant säger,  

”Det här med att intervjua barnen är något som jag vill utveckla, att hitta 
bättre intervjufrågor. De ska inte vara ledande och att man inte i förväg 
ska förvänta sig ett svar”. 

Fördelar med pedagogisk dokumentation                                                         
Majoriteten av informanterna har en positiv inställning till att arbeta med pedagogisk 
dokumentation. De tycker att det är roligt, intressant, lärorikt och spännande. Några 
anser att arbetet blir tydligare med hjälp av pedagogisk dokumentation då det 
handlar om barns tankar, barns olika processer, pedagogernas processer, barns 
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utveckling och lärande samt barns växande. Fördelarna med pedagogisk 
dokumentation handlar framförallt om synliggörandet av barns lärande. 

En informant uttrycker ”jag brinner för det” och menar att det är vägen fram till 
målet som är det intressanta. Hon anser även att man som pedagog genom 
pedagogisk dokumentation ser barnen med andra glasögon och att man lyssnar av 
barnen på ett helt annat sätt. Här följer några citat som beskriver informanternas 
tankar kring fördelarna med pedagogisk dokumentation, 

”Genom pedagogisk dokumentation kan man lära känna barnet bättre.” 

 ”Man får en annan syn på barn.” 

”Ju mer man kan desto mer vill man lära sig.” 

Nackdelar med pedagogisk dokumentation                                                            
Flertalet informanter anser även att det finns nackdelar eller att det förekommer 
hinder i arbetet med pedagogisk dokumentation. Den största nackdelen är tiden. Man 
anser att tiden till att planera och organisera verksamheten är för snålt tilltagen. 
Informanterna uttrycker även en önskan om mer tid till handledning och mentortid. 
Dokumentationsarbetstiden är knapp och informanterna tycker också att det finns 
för lite tid till gemensamma reflektioner inom arbetslaget. De säger att efterarbetet 
som medföljer även tar mycket tid från verksamheten. En informant belyser detta 
med, 

”Om pedagogisk dokumentation ska fungera fullt ut så måste du alltså ha 
både en diskussion med arbetskamrater och en reflektion och den tiden 
får du inte/…/ Vi försöker nu luska ut, titta över vad det är som gör att 
andra förskolor kan arbeta fullt ut med pedagogisk dokumentation.” 

Ett annat hinder som fåtalet informanter tar upp är de rent praktiska hindren. Här 
ger man som exempel de stora barngrupperna och man nämner också en dåligt 
fungerande organisation i samband med att pedagoger ska gå i från barngruppen för 
att ta ut sin dokumentationstimme. Det talas även om olika kompetens inom 
arbetslaget. Så här säger några informanter, 

”Ett hinder i arbetet handlar om att vi pedagoger befinner oss på olika 
nivåer i sättet att tänka och reflektera. Vissa pedagoger har svårt att ta till 
sig möjligheterna som finns med pedagogisk dokumentation.” 

”Pedagogisk dokumentation är tidskrävande och fruktansvärt svårt.” 

”Hela tiden åläggs oss pedagoger nya arbetsuppgifter och pedagogisk 
dokumentation är en sådan.” 

Vikten av pedagogisk dokumentation                                                                                  
Alla informanter anser att arbetet med pedagogisk dokumentation är viktigt och 
något som måste ske kontinuerligt, falla sig naturligt och ses som en självklar del i det 
dagliga arbetet. Citatet nedan visar hur självklart och viktigt informanterna anser att 
arbetet med pedagogisk dokumentation är,  

”Jag tycker att barnen är det viktigaste vi har här, då blir även allt som de 
arbetar med, säger, tänker och visar också intressant. Hur ska jag och 
andra minnas om inte pedagogisk dokumentation görs?” 
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En informant drar en parallell till läroplanen och påpekar att enligt Lpfö 98 så ska 
förskolan hjälpa barn med bland annat språk och förberedande matematik. Att prata 
om dokumentation tillsammans med barn hjälper dem att utveckla sitt språk, 
motiverar informanten i sitt svar.  Men några informanter säger även att de inte alltid 
prioriterar pedagogisk dokumentation. Här följer två citat som pekar på detta, 

”Vi arbetar inte med pedagogisk dokumentation till vilket pris som helst, 
bara när det finns personal för det.” 

”Barngrupperna har varit för stora för det.” 

 

4.1.2  Hur kan pedagogisk dokumentation bidra till utvecklingen av 
barns och pedagogers lärande?                                                                                                              
Under denna rubrik kan vi urskilja tre olika kategorier. Pedagogisk dokumentation 
används dels för barnens skull, för pedagogernas skull samt för synliggörandet av 
verksamheten.  

Pedagogisk dokumentation för barns skull                                                                     
Alla informanter svarar att de främst dokumenterar för barnens skull. För att se vad 
de gör, hur de gör det samt med vilka de gör det och slutligen när det gör det.  Alla 
svarar att de vill se på lärprocessen, hur barnen går till väga, man är helt enkelt 
intresserad av barns lärprocess. Pedagogisk dokumentation ses som ett fantastsikt 
redskap i arbetet med barnen. Barnens kunskap och utveckling blir mycket tydlig för 
barnen själva genom det dokumenterade. Flertalet informanter menar att i arbetet 
med pedagogisk dokumentation så synliggörs barns kunnande och pedagogen kan då 
lättare stimulera barnet till vidare utveckling.  Två informanter säger, 

”Dokumentation ska vara spännande forskning, hur barn tänker och 
vilka vägar de tar, inte ett kontrollinstrument! Varje barn duger som det 
är och alla är duktiga på något.” 

 ”Genom pedagogisk dokumentation så ser man det kompetenta barnet.” 

Några informanter talar om att man genom pedagogisk dokumentation bekräftar för 
barnen att de själva kan lösa de svårigheter de ställs inför. Flera informanter menar 
också att barn behöver konkretisering och genom dokumentering får de möjlighet att 
gå tillbaka och titta på sitt arbete, på så sätt får de syn på sitt eget lärande och sin 
utveckling. I dokumentationsarbetet arbetar informanterna både med barnen och för 
dem. Följande beskriver hur arbetet kan se ut, 

”Om vi till exempel ritar så brer vi ut alla teckningar och alla får berätta 
om sin bild, då synliggör vi ju för barnen att man kan tänka olika, inget 
är rätt eller fel.”  

”Med hjälp av foton kan vi fortsätta där arbetet slutade förra gången, vad 
hände förra tillfället, vad gjorde vi, vad pratade vi om, ser vi samma saker 
på fotona?”                                      

”Jag använder dokumentationen som ett redskap för att belysa vad barn 
redan kan men även för att lyfta fram att olika barn kan olika saker att de 
kan lära mycket av varandra och inte alltid behöver fråga en pedagog om 
hjälp.” 
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Pedagogisk dokumentation för pedagogers skull                                                       
Några informanter berättar att de genom pedagogisk dokumentation lär sig otroligt 
mycket och hela tiden utvecklas som pedagoger. Pedagogisk dokumentation används 
som ett verktyg i informanternas arbete. Bland annat i samband med 
självvärderingen där de utvärderar sig själv och sin verksamhet. Genom 
dokumentation kan också informanterna lära känna och förstå barnet bättre. Två 
informanter uttrycker,  

”Genom pedagogisk dokumentation så lyssnar jag bättre på barnen, 
därför blir jag en bättre pedagog.” 

”Det blir så tydligt det man gör och vilket syfte man har, man får hela 
tiden arbeta med sig själv.” 

Ett fåtal pedagoger säger att de lär sig otroligt mycket när de tillsammans tittar på det 
dokumenterade, de lär om och av både barn och andra pedagoger. Tillsammans i 
arbetslaget utvecklas pedagogerna kring den pedagogiska dokumentationen. Detta 
innebär inte att pedagogerna alltid sätter sig ner tillsammans vid ett bord för 
reflektion utan detta kan ske när som helst i den dagliga verksamheten. De betonar 
att en dokumentation aldrig blir pedagogisk förrän de gemensamt har reflekterat och 
utvärderat den. Skolverkets allmänna råd (2005) skriver att det är först när man 
använder sig av det dokumenterade som utgångspunkt för reflektion som det blir en 
pedagogisk dokumentation.                                    

Pedagogisk dokumentation för verksamhetens skull                                                      
Det framkommer i intervjuerna att pedagogisk dokumentation används av de flesta 
informanterna som ett verktyg för att synliggöra samt utvärdera verksamheten. 
Flertalet informanter talar om att de med hjälp av dokumentationen kan visa 
föräldrar vad deras barn gör på förskolan. Ett annat användningsområde som 
dokumentationen har är att den kan fungera som ett underlag inför ett 
utvecklingssamtal. En informant berättar hur man använder sig av ”gammal” 
dokumentation för att förbättra och utveckla verksamheten. Här följer ett exempel på 
detta, 

”Ur gammal dokumentation kan man till exempel upptäcka att man 
måste ändra möblering, fruktstund eller samling. Detta tar mycket tid 
och ska ta mer tid än vad det gör i dag.” 

 

4.1.3 Hur påverkar pedagogisk dokumentation pedagogers 
förhållningssätt?                                                                                                            
Under denna rubrik kan vi utläsa två olika kategorier som handlar om hur 
förhållningssättet mot barn respektive kollegor har påverkats och utvecklats i och 
med arbetet med pedagogisk dokumentation. 

Förhållningssätt mot barn                                                                                                       
Så gott som alla informanter anser att de på olika sätt har utvecklas som pedagog i 
och med pedagogisk dokumentation. De tittar inte längre på vad det är som barn inte 
kan utan istället på vad de kan. De ser barn som duktiga och kompetenta samt att de 
litar på deras kunskap och görande. De anser att den stora utmaningen i arbetet nu 
handlar om att låta barnen få göra så mycket som möjligt själva, att låta dem försöka 
själva. I Lenz Taguchi (2006) talar man om att pedagogens roll i arbetet handlar om 
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att möjliggöra för barnen att själva kunna ta makten över sina egna läroprocesser. 
Detta förhållningssätt avspeglas när en informant ger ett praktiskt exempel ur 
verksamheten där man placerar en ”lerklutt” mitt på det bord som barnen sitter runt. 
Hon berättar att de förr delade ut varsin ”lerklutt” till barnen men att de nu idag låter 
barnen själva sköta fördelningen av leran. Flera informanter talar om att de utgår 
från barnets egen lust att lära, utforska, upptäcka och utvecklas. Två informanter 
belyser detta, 

”Nu uppmuntrar vi barnen till att lösa problem på deras eget sätt och jag 
som pedagog måste acceptera barnens lösning utan att gå in och peta i 
den.” 

”Nu har man en tro på deras kunskap.” 

Några informanter säger att de har blivit mer lyhörda för barnen och att de lägger 
märke till småsaker som barnen säger och gör. En av dem säger att de har fått upp 
ögonen för att det viktiga inte är målet utan vägen dit. Andra åsikter är att de nu har 
en ökad förståelse samt ett intresse för vad barnen har med sig i ryggsäcken när de 
kommer till förskolan. Det framkommer också att pedagogerna idag känner sig mer 
tillfreds i arbetet med barnen och tror även att barnen känner så. Några informanter 
uttrycker, 

”Barnen vet att de kan och att vi pedagoger är nyfikna på dem och på 
varandra.”      

”Nu utmanar vi barnen mer i arbetet, vi vet bättre om vad vi kan kräva av 
dem, därför ställer vi ofta motfrågor till dem för att utveckla deras 
tankar.”  

”Med dokumentation som arbetssätt händer det alltid något nytt, det 
handlar hela tiden om nya utmaningar för mig som pedagog. Det är 
barnen som leder mig i arbetet och det kanske inte alls blir som man har 
tänkt sig.” 

Några informanter säger att arbetet med pedagogisk dokumentation är ett helt nytt 
sätt att arbeta på, att det är mer givande att utgå ifrån barnens tankar och kunskaper. 

Förhållningssätt mot kollegor                                                                                                 
De flesta informanterna berättar att de hela tiden förändras samt att de vill förändras.  
De talar om pedagogisk dokumentation som ett verktyg som styr dem i arbetet där de 
hela tiden ifrågasätter sig själva och sitt arbetssätt. Det talas om att förhållningssättet 
mot kolleger framförallt har utvecklats på så sätt att man delger varandra sina tankar, 
att man tillsammans reflekterar över saker som rör verksamheten. En informant 
säger, 

”Man kan se kollegerna som ett bollplank.”  

Det framkommer också att flera av informanterna tycker att det är jätteviktigt att 
reflektera inom arbetslaget för annars så kan följden bli att de i sitt arbete med 
barnen står och stampar och gör samma saker hela tiden. Citatet belyser detta,  

”När man inte själv vet hur man ska gå vidare så måste man ju reflektera 
med sina kollegor.” 
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Endast en av de 12 informanterna anser att hennes förhållningssätt varken har 
förändrats eller utvecklats i och med arbetet med pedagogisk dokumentation. 

4.2 Sammanfattning av en observation  

Situationen som observerades var en samling med en förskolegrupp med barn mellan 
3 och 6 år. En pojke på snart 4 år hade fått i uppgift att ta med sig en sak hemifrån för 
att sedan visa och berätta om den inför de övriga barnen i gruppen. Pojken satt på en 
stol tillsammans med en pedagog framför de andra barnen. På en tom stol bredvid 
dem stod en bandspelare som spelade in allt som sades under denna samling. Pojken 
hade tagit med sig en leksaksdumper som han visade upp för de andra. Han beskrev 
hur den såg ut med hjälp av frågor som pedagogen och barnen ställde till honom. 
Han berättade även att han själv en gång hade åkt en dumper. När pojken sedan 
tyckte att han hade pratat färdigt så stängdes bandspelaren av. Pedagogen spolade 
tillbaka bandet och spelade sedan upp en bit för hela barngruppen som lyssnade 
intensivt. Sedan ställde hon bandspelaren på en stol och uppmanade alla barn att gå 
fram och lyssna på inspelningen under den resterande tiden fram till lunch. Pojken 
gick först fram och satte sig för att lyssna. Han skrattade till lite då och då, och några 
andra barn kom för att lyssna. De stod där en stund och ibland pratade barnen sins 
emellan. 

Efter lunchen fick pojken i uppgift att rita av den fina dumpern som han hade med 
sig. Han hade tillgång till papper och färgpennor.  Pedagogen satt i pojkens närhet 
och dokumenterade hans ritprocess. Pojken ställde dumpern på bordet bredvid sig, 
tog ett papper och en orange färgpenna och började rita av dumpern.  Efter en kort 
stund gav pojken ifrån sig kommentaren, oj då... där, och tog sedan en gul färgpenna 
och ett nytt papper. Den här gången ställde han dumpern mitt på pappret och började 
rita av konturerna. När han hade ritat färdigt så tittade han på teckningen och sa 
sedan att den inte blev bra. Han tog åter igen fram ett nytt papper och började rita av 
konturerna på dumpern, men denna gång hade pojken stjälpt ner dumpern på sidan.  
När han var färdig med den tredje versionen av dumpern så räckte han fram 
teckningen till pedagogen som då berömde honom med att säga att teckningen var 
fin.  Pedagogen samtalade och ställde några frågor till pojken om de olika 
teckningarna, om hur han hade gjort och så vidare. Hon sa även till pojken att hon 
tyckte det var bra att han hade kommit på olika sätt att rita av dumpern på. Dessutom 
pekade hon på den sista teckningen och bekräftade pojken genom att berätta vad hon 
såg att han hade ritat för något, som till exempel, här har du ritat svarta hjul, en svart 
ratt och ett gult flak och så vidare. Pedagogen tackade pojken och berättade att hon 
kommer att sätta upp teckningarna för att visa hur duktig han hade varit. Här slutade 
observationen denna dag. 

Dagen efter kunde man se att pedagogen hade satt upp de tre versionerna, 
teckningarna av dumpern samt två stycken scheman med anteckningar på, ett för det 
inspelade materialet och ett annat för pojkens ritprocess. Bredvid denna 
dokumentation fanns också annat material som vittnade om att även andra barn i 
gruppen hade gjort liknande saker. Dokumentationen över pojkens beskrivning av 
dumpern var nu tillgänglig för pojken själv, för de övriga barnen, de andra 
pedagogerna och för pojkens föräldrar. Pedagogen berättade att hon på morgonen 
hade visat dokumentationen för pojkens mamma. Pedagogen sa även att hon hade 
återberättat hela processen med dumpern för mamman utifrån de anteckningar som 
hon hade gjort. Dokumentationen kommer sedan att sättas in i pojkens portfolie. 
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4.3 Sammanfattning  

Majoriteten av informanterna arbetar med pedagogisk dokumentation på liknande 
sätt, främst genom att fota och anteckna det som sägs eller görs. Alla 12 pedagoger i 
undersökningen har en positiv inställning till att arbeta med pedagogisk 
dokumentation. De tycker att det är roligt, intressant, lärorikt och spännande.  De 
flesta informanterna pratar om att allt blir tydligare genom pedagogisk 
dokumentation och då handlar det om barns tankar, barns olika processer, 
pedagogernas processer, barns lärande och utveckling samt barns växande. I arbetet 
med pedagogisk dokumentation förekommer även en del hinder som främst är 
organisatoriska. 

Alla informanter svarar att de främst dokumenterar för barnens skull. För att se vad 
de gör och hur de gör det samt med vilka de gör det med och slutligen när de gör det. 
Alla svarar att de vill se på lärprocessen, hur barnen går tillväga, man är helt enkelt 
intresserad av barns lärprocess. I arbetet med pedagogisk dokumentation utmanar 
även pedagogerna barns tänkande genom att ställa frågor. 

11 av de 12 informanterna säger att de på olika sätt har utvecklats som pedagog i och 
med pedagogisk dokumentation. De ser nu barn som duktiga och kompetenta. 
Pedagogerna menar att de även har blivit mer lyhörda för barnen och att de litar på 
deras kunskap och görande. De ser även att de idag reflekterar och diskuterar mer 
med kolleger än vad de gjorde förr. 
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5. Resultatanalys                                                                                            
Här kommer vi att beskriva, analysera och tolka resultatet av intervjuerna och den 
genomförda observationen. Vi kommer även att koppla detta till den tidigare 
forskningen. 

5.1 Så här resonerar pedagoger kring pedagogisk dokumentation  

Vårt resultat visar att det mest använda hjälpmedlet inom dokumentationsarbete är 
digitalkameran och egna anteckningar. Med hjälp av dessa hjälpmedel genomförs 
dokumentationen för att pedagogerna sedan ska kunna arbeta vidare med materialet. 
Vår slutsats är att de flesta informanterna, genom digitalkameran, har hitta en bra 
och fungerande metod och att de ännu inte har gått vidare och utvecklat samt breddat 
sin dokumentationsteknik. Flera av författarna, bland annat Werner-Godeè (2005) 
och Wallin (2003) ger en rad exempel på olika metoder och sätt på hur man kan 
producera en dokumentation på. Två av exemplen är just att anteckna och fota.  

Vårt resultat visar att samtliga informanter i stort sett har en positiv inställning till 
pedagogisk dokumentation med dess arbetssätt. Pedagogerna är insatta i vilka 
fördelar och vilka syften som detta arbetssätt har. De är också medvetna om vilka 
olika användningsområden det finns för pedagogisk dokumentation. Men det som 
även framkommer är att pedagogerna i många fall begränsar sitt användningsområde 
och sätt att arbeta med pedagogisk dokumentation. Kvalitet i förskola (2005) menar 
att det är viktigt att personalen använder olika verktyg och metoder för 
dokumentation. Projekt Zero och Reggio Children (2006) skriver i sin tur att man ska 
ta vara på och utnyttja alla de olika hjälpmedel som finns att tillgå för att få en sådan 
bred dokumentation som möjligt. Vår tolkning är att pedagogerna på de två 
förskolorna och på de olika avdelningarna har olika förutsättningar för att arbeta med 
dokumentation.  Flera av informanterna uppger att de känner sig hindrade att kunna 
utföra arbetet med pedagogisk dokumentation fullt ut och på det sätt som de önskar. 
Orsakerna till detta handlar till stor del om olika organisatoriska skäl eller hinder 
som brist på tid, för stora barngrupper, för lite personal, men handlar även till viss 
del om brist på kompetens.   

Från vårt resultat kan man utläsa att de flesta informanter anser att arbetet med 
pedagogisk dokumentation är viktigt men inget som verksamheten står och faller 
med. Nilsson (2000) ställer sig tveksam till ifall en förskola kan vara utan 
dokumentation. I undersökningen framkommer det åsikter från informanter som 
visar att det är barnen och verksamheten som måste stå i fokus och först när detta 
fungerar kan man arbeta med pedagogisk dokumentation. Vår analys av detta är att 
pedagogisk dokumentation som ett förhållningssätt inte riktigt än är införlivat hos 
alla informanter och personal på förskolorna, utan arbetet bör ses som en pågående 
process som inte är avslutad. Precis som Kvalitet i förskolan (2005) belyser så bör 
pedagogisk dokumentation integreras på ett naturligt sätt i den dagliga 
verksamheten. De två förskolorna samt pedagogerna har alla kommit olika långt i sitt 
arbete, en del pedagoger brinner verkligen för detta med pedagogisk dokumentation 
och det genomsyrar hela deras förhållningssätt. Sedan finns det de pedagoger som 
ännu inte tagit detta arbetssätt till sig helt och fullt och som ännu inte har insett 
fördelarna med att arbeta med pedagogisk dokumentation, de som anser att allt extra 
som åläggs dem bara är ”jobbigt”. 
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Resultatet visar även på att den stora nackdelen med pedagogisk dokumentation är 
att detta arbetssätt är tidskrävande. Det tar tid att både utföra själva 
dokumentationen samt att sammanställa det dokumenterade och att finna tid till 
gemensamma reflektioner. Vår slutsats av resultatet är alltså att pedagogerna saknar 
tid för att dokumentera, tid för både till handledning och till gemensamma 
diskussioner och reflektioner i arbetslagen. Den största orsaken till tidsbristen tycks 
handla om att verksamheten inte fungerar organisatoriskt. Detta är något som 
överensstämmer med Enö (2005). Författarens avhandling visar att de nackdelar 
som pedagogerna där upplever handlar just om strukturella hinder samt bristen på 
tid till att utföra och bearbeta dokumentationen.  

5.2 Så här kan pedagogisk dokumentation bidra till barns och 
pedagogers utveckling  

Vårt resultat visar att genom pedagogisk dokumentation kan både barn, föräldrar och 
pedagoger få syn på barns lärande och görande. Barns individuella utveckling blir 
därmed synliggjord. En viktig aspekt som framkommer i undersökningen är att 
pedagogen genom pedagogisk dokumentation lär känna barnet bättre. Vår analys av 
detta är att man genom pedagogisk dokumentation som arbetssätt har lättare att 
stimulera barnet vidare i sin utveckling i och med att man genom dokumentationen 
ser vart barnet befinner sig i sin utveckling. Det här är något som får stöd av Lenz 
Taguchi (2006), Claesdotter (2000) och Åberg och Lenz Taguchi (2005). Författarna 
talar om olika lärprocesser och hur man som pedagog på olika sätt stimulerar och 
utmanar barn vidare i sin utveckling. Ur vårt resultat framkommer det att det främst 
är barns lärprocess man är intresserad av, det är alltså själva processen man 
fokuserar på och synliggör, inte målet med det färdiga resultatet. Vår analys av detta 
är att pedagoger genom pedagogisk dokumentation har gått ifrån det 
resultatinriktade arbetssättet till att istället se på hur barn når fram till resultatet. I 
arbetet med pedagogisk dokumentation blir alltså barn bekräftade att de kan klara av 
olika saker. I och med detta ser vi att pedagogisk dokumentation som arbetssätt 
också stärker barns självkänsla.  

Analysen visar även att pedagogers dokumentation används för att synliggöra 
pedagogerna själva samt den verksamhet de bedriver. Pedagogerna använder 
dokumentationen som ett verktyg för att utveckla samt utvärdera verksamheten. 
Skolverkets allmänna råd (2005) påpekar att läroplanen lyfter fram dokumentation 
som ett verktyg för att utveckla verksamheten men att dokumentationen sällan blir 
pedagogisk på grund av att reflektionen kring den ofta uteblir. Vårt resultat tyder på 
att informanterna i vår undersökning är medvetna om skillnaden mellan 
dokumentation och pedagogisk dokumentation. Det framkommer alltså att 
pedagogisk dokumentation inte bara bidrar till barns utveckling utan också till att 
utveckla pedagogerna och verksamheten. Resultatet visar dessutom att pedagogerna 
är väl insatta i vilka syftena är och vilka användningsområden som finns inom 
pedagogisk dokumentation och att de utifrån sina förutsättningar utnyttjar dessa. 

Ur resultatet kan man se att flertalet pedagoger arbetar med pedagogisk 
dokumentation på liknade sätt. De vanligaste sätten att dokumentera barns görande 
och sägande samt barns olika processer är genom digitalkamera och egna 
anteckningar som tidigare nämnts. Materialet sätts sedan upp på väggen och används 
som ett diskussions samt reflektionsunderlag för både barn och pedagoger. I 
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resultatet berättar en informant att hon genom pedagogisk dokumentation hjälper 
barnen att utveckla sitt språk. Analysen av detta är att dokumentationen bidrar till 
barns språkutveckling. Detta är något som styrks av både Tolgraven (2000) och 
Lärarförbundet (2006). Precis som läroplanen för förskolan utrycker så ska 
verksamheten sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att berätta, ge uttryck 
för sina uppfattningar, reflektera och lyssna. De ska utveckla sin förmåga att 
kommunicera med andra samt utveckla talspråket. Det här är alltså saker som man 
genom pedagogisk dokumentation kan uppfylla. Informanterna i undersökningen 
sparar allt material som sedan sätts in i barnens portfolios eller i annan 
dokumentationspärm. Detta tyder på att pedagogerna anser att all dokumentation är 
av värde och viktig för barns fortsatta utveckling.   

5.3 På så sätt påverkar pedagogisk dokumentation pedagogers 
förhållningssätt 
Resultatet visar att alla utom en informant anser att de har utvecklats som pedagoger, 
att deras förhållningssätt både mot barn och kollegor har utvecklats till det bättre i 
och med arbetet med pedagogisk dokumentation. Idag ser pedagogerna på barn med 
andra ögon och ser dem som kompetenta. Pedagogerna är idag mer lyhörda och 
intresserade för vad barn säger och gör. Det som vi också kan se av resultatet är att 
pedagogerna anser att de inte alltid eller mer sällan reflekterar och diskuterar med 
sina kolleger. Den stora orsaken till detta sägs bero på tidsbrist. Men det positiva som 
framkommer i undersökningen är att pedagogerna anser att de i alla fall reflekterar 
och diskuterar mer idag än vad de gjorde förr. Pedagogerna menar att de förr 
arbetade mer självständigt och delgav inte varandra sina tankar lika mycket som de 
gör nu. Idag ser pedagogerna alltså sina kolleger som ett bollplank som kan bolla 
tillbaka tankar och idéer som handlar om arbetet med barnen. Detta framgår i 
undersökningen som att vara en förutsättning för att kunna utveckla sig själva som 
pedagog, utveckla arbetet och verksamheten. Det här är något väldigt positivt och 
som dessutom har en klar koppling till arbetssättet med pedagogisk dokumentation. 
Både Lenz Taguchi (1999) och Kvalitet i förskolan (2005) beskriver pedagogisk 
dokumentation som ett kollektivt verktyg som bland annat bygger på ett gemensamt 
reflektionsarbete mellan pedagoger och förskola. 

Vi kan även utläsa en önskan om mer handledning och ett större stöd från ledning 
och mentorer. Det verkar som att vissa pedagoger ibland saknar tillräckligt med 
kompetens eller känner sig osäker i arbetet med dokumentationen. Flera av 
författarna, bland annat Åberg och Lenz Taguchi (2005) och Werner-Godeè (2005) 
betonar vikten av att vara på det klara med vad det är för något som man vill fånga in 
genom dokumentationen. Författarna ger förslag på olika frågor som man kan ställa i 
samband med att man ska dokumentera, till exempel, vad är det vi vill förstå och vad 
ska vi använda materialet till? Vidare menar Åberg och Lenz Taguchi (2005) att man 
kan observera hur, vad och var barnen möts samt med vem eller vilka de leker med. 
Werner-Godeè pratar i sin tur om att fånga barns problemlösningsögonblick i 
dokumentationen. En ledtråd är att lyssna efter ett ”a-ha” eller ”ha-ha”.   

Det som vi kan se utav resultatet är att verksamheten som organisation ibland brister 
i att stödja pedagogerna i arbetet med pedagogisk dokumentation. Pedagogerna 
menar att de inte får det stöd som krävs för att kunna arbeta med pedagogisk 
dokumentation fullt ut. I undersökningen efterlystes som tidigare sagts mer tid för 
gemensam reflektion och diskussion över huset. Pramling Samuelsson och Lindhal 
(1999) påpekar att om man inte synliggör, lyfter fram saker och reflekterar så kan 
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inte ett arbetslag eller kvalitén på verksamheten utvecklas till det bästa möjliga för 
barnen. Författarna menar att fler personer bidrar till fler perspektiv och 
infallsvinklar i och med att vi som människor värderar olika saker. Åberg och Lenz 
Taguchi (2005) betonar även de, vikten av kollegiala reflektioner och menar att man 
på så sätt inte fastnar i en färdig modell utan istället hela tiden får nya kunskaper. 
Detta innebär att pedagogisk dokumentation kräver att pedagogerna har ett 
förhållningssätt där de är öppna och samarbetsvilliga med den övriga personalen på 
huset. Det vi kan utläsa i resultatet är just att pedagogerna har ett förhållningssätt 
som innebär att de ser varandra som en resurs, ide och kunskapsbank. Vårt resultat 
tyder alltså på att sedan pedagogerna börjat arbeta med pedagogisk dokumentation 
så har de ändrat sitt förhållningssätt gentemot kollegor men vi ser detta som en 
pågående process som behövs vidareutvecklas. Precis som Åberg och Lenz Taguchi 
(2005) uttrycker så är dokumentationsarbetet en oorganisk utveckling som pågår 
hela tiden. 

5.4 Observationen 
Vårt resultat av observationen är ett bra exempel på hur man kan arbeta med 
dokumentation samt hur man kan göra den pedagogisk. Pedagogen använder sig av 
bandspelare, egna anteckningar och observationsschema när hon dokumenterar. Det 
dokumenterade materialet omfattar även pojkens olika teckningar. Pedagogen 
inbjuder även de övriga barnen i gruppen till en gemensam reflektion när de 
uppmuntras att lyssna på det inspelade materialet. I pojkens ritprocess visar 
pedagogen att hon litar på hans kompetens och uppmuntrar honom till egna 
lösningar. Det är pojkens egna tankar som styr hans handling. Man kan se att det inte 
finns något rätt eller fel, att det inte är slutprodukten som är målet utan vägen dit. 
Materialet blir ett underlag när pedagogen tillsammans med pojken återberättar 
processen. Genom att sedan sätta upp dokumentationen på väggen öppnar detta upp 
för vidare samtal och diskussion inom verksamheten. Johansson och Pramling 
Samuelsson (2003) talar om vikten av att mångfalden av barns tankar synliggörs via 
dokumentation. Werner-Godeè (2005) anser dessutom att pedagogisk 
dokumentation leder till att barn får ett utökat idèregister med olika strategier för 
problemlösningar. Tolkningen av observationen är att pedagogen är väl insatt i 
arbetssättet med pedagogisk dokumentation. Hon använder dokumentationen som 
ett verktyg för att visa pojken, gruppen, andra pedagoger samt för föräldrar hur en 
lärprocess kan se ut och gå till. Resultatet visar att pedagogerna på denna avdelning 
lyfter fram och synliggör barns olika sätt att lära genom pedagogisk dokumentation. 
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6. Diskussion                                                                                               
Här kommer ni att få ta del av våra resonemang och diskussioner kring 
undersökningens resultat kopplat till den tidigare forskningen, samt kring 
undersökningens genomförande.  

6.1 Resultatdiskussion 
6.1.1 Resonemang kring pedagogisk dokumentation                          
Arbetssätt                                                                                                                                      
Ur resultatet kan man utläsa att informanterna i väldigt stor utsträckning använder 
sig av digitalkameran när de genomför sina dokumentationer. Flera författare, bland 
annat Werner – Godee (2005), skriver att en dokumentation kan produceras på 
många olika sätt, man kan fota, anteckna, videofilma eller använda sig av 
bandspelare. Wallin (2003) anser att videokameran är underskattad när det handlar 
om att använda sig av den i dokumentationssyfte. Författaren menar att man genom 
att filma sig själv och sin verksamhet har möjlighet att verkligen syna sig själv och 
vilken påverkan vårt agerande har. En tolkning man kan göra ur vår undersökning är 
att flertalet pedagoger ännu inte har kommit så långt fram i sitt 
dokumentationsarbete. De har hittat digitalkameran och känner sig nöjda med den 
och kompletterar fotona med egna anteckningar.  Endast en informant visade ett 
intresse i att utveckla sig i metoden att intervjua. Om informanterna väljer att gå ett 
steg till i sitt arbete och börjar utnyttja videokamera och bandspelare så är vår analys 
att de skulle utvecklas otroligt mycket både i sitt arbetssätt men också som 
pedagoger. Hela verksamheten skulle tjäna på att pedagogerna tog ett steg till inom 
dokumentationens möjlighetsarena. Men detta kräver att informanterna får en 
utbildning samt ett fortsatt stöd i sitt arbete. 

Ett annat förslag för att informanterna ytterligare ska kunna utveckla arbetet med 
pedagogisk dokumentation kan vara att systematiskt använda dagböcker som grund 
för kollegiala reflektioner. Detta är något som Myndigheten för skolutveckling (2005) 
tar upp som exempel på en dokumentationsform för att utveckla verksamheten. Det 
är tänkt att pedagogerna i sina dagböcker ska reflektera kring frågor som, vad hände 
och hur reagerade barnen samt hur förhöll jag mig som pedagog? 

Fördelar                                                                                                                                
Resultatet visar att majoriteten i undersökningen ser fördelarna med pedagogisk 
dokumentation. De anser att tydligheten och synligheten framkommer när det 
handlar om barn och deras tankar, lärande och utveckling. Man framhåller också 
synliggörandet av pedagogerna själva som en stor fördel. Dessa tankar stämmer väl 
överens med flera författare. Bland annat säger Enö (2005) i sin avhandling att man 
genom pedagogisk dokumentation lättare kan följa barns utveckling, deras tankar 
och samt att teorier framstår på ett spännande sätt genom dokumentationen. Men 
frågan är om det nu är så många fördelar med att arbeta med pedagogisk 
dokumentation varför gör man då inte detta på fler förskolor och i större 
utsträckning? En tanke kan vara att detta arbetssätt ställer ganska höga krav på mig 
som pedagog samt på verksamheten som sådan vilket framkommer i vår 
undersökning och litteratur. Att införliva ett nytt förhållningssätt hos föreståndare 
och övrig personal handlar om en lång process. Kanske är det så att det på många 
förskolor inte finns ett tillräckligt intresse eller motivation för detta?  

Nackdelar                                                                                                                                     
De flesta informanter i vår undersökning anser att det faktiskt finns vissa nackdelar 
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med pedagogisk dokumentation. Den största och främsta nackdelen är tidsaspekten. 
Man anser att det tar tid att dokumentera man framförallt tycker man att efterarbetet 
kräver mycket tid och att detta ganska ofta drabbar verksamheten. Enö (2005) 
beskriver svårigheterna i arbetet med pedagogisk dokumentation och den kritik som 
faktiskt framförts mot dokumentation som ett pedagogiskt verktyg. Hon skriver om 
att det är svårt att hinna med att dokumentera samtidigt som verksamheten pågår 
som vanligt. Vidare berättar författaren om strukturella hinder som för lite personal 
och för stora barngrupper. Denna kritik stämmer bra med vad vårt 
undersökningsresultat visar. Informanter upplever att organisationen inte alltid 
fungerar för att fullt ut kunna arbeta med pedagogisk dokumentation. En ide vore här 
att försöka kartlägga de hinder som uppfattas av informanterna. Ett sätt kan vara att 
systematiskt skriva dagbok över verksamheten som tidigare nämnts. Metoden ska 
alltså leda till en ökad medvetenhet hos pedagogerna.  

I Enö (2005) framkommer det även att en viss osäkerhet finns kring hur och vad det 
är man ska dokumentera. Precis som Lenz Taguchi (2006) och Werner-Godeè (2005) 
skriver om så är det mycket viktigt att vara på det klara med vad det är man vill 
dokumentera och fånga in. I vårt resultat kan man urskönja att enstaka informanter 
ser det som svårt att dokumentera. Det kommer även fram att vissa informanter 
saknar mentortid och handledning. Här kan man alltså dra en parallell till den 
osäkerhet som framkommer i Enös kritik. Vad beror detta på? Project Zero och 
Reggio Children (2006) skriver att begreppet dokumentation har fått en ny innebörd 
och att det relativt nyligen gjort sitt intåg i förskolan och skolan. I dess nya 
sammanhang ser man på dokumentation som ett verktyg för att minnas och som ett 
underlag till diskussion och reflektion. Kan detta bidra till att man känner osäkerhet 
och därför efterfrågar handledning inom vad den nya innebörden av begreppet 
kräver? Slutsatser som man kan dra utifrån resultatet i vår undersökning är att det är 
oerhört viktigt att all personal får den utbildning som krävs för att kunna arbeta med 
det nya arbetssättet, samt att de även efter en avslutat utbildning får ett fortsatt stöd i 
arbetet.  

Vikten av pedagogisk dokumentation                                                                                   
Är pedagogisk dokumentation viktig och något som vi har behov av att arbeta med? 
Vårt resultat visar att det är viktigt och att det finns många fördelar med att arbeta 
med pedagogisk dokumentation, men det är något som måste finnas med i det 
dagliga arbetet. Det bör falla sig naturligt, ske kontinuerligt och ses som något 
självklart naturligt. Pedagogernas åsikter från vår undersökning får dessutom stöd i 
sina tankar av Nilsson (2000). Författaren menar att dokumentation ”är ett av de 
viktigaste instrumenten för att lära oss och utvecklas” (s.31).  Den slutsats man kan 
dra från undersökningen är att informanterna inser vilket fantastiskt redskap 
pedagogisk dokumentation är, samt att de börjar ana vilka möjligheter detta verktyg 
har. En tolkning är dock att det ännu finns flera områden kvar att utnyttja detta 
verktyg inom och att man inte har insett vidden av verktygets möjligheter fullt ut. Här 
blir det återigen viktigt med en fortsatt kompetensutveckling hos personalen. 

6.1.2 Pedagogisk dokumentation bidrar till utvecklingen av barns och 
pedagogers lärande                                                                                                                               
För barnens skull                                                                                                                     
Vårt resultat visar att dokumentationen främst görs för barnens skull. Man är som 
pedagog intresserad av vad barn gör och framför allt vill man se hur de gör, hur de lär 
sig, detta kallar man för lärprocess. Det framträder att pedagogisk dokumentation 
har många fördelar när det handlar om barns lärande och utveckling. Genom 
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pedagogisk dokumentation blir lärandet synliggjort och tydligt för barn, pedagoger 
och föräldrar. Det är även ett material som finns kvar och som man därför kan gå 
tillbaka till och reflektera över fler gånger. På detta vis kan man hela tiden upptäcka 
nya saker, nya fenomen som man inte har sett förr. Detta sätt att tänka kring 
pedagogisk dokumentation får stöd av Lenz Taguchi (2006) när hon beskriver hur 
man inom Reggio Emilia arbetar med detta verktyg. Författaren menar att genom en 
sådan användning av pedagogisk dokumentation så handlar det om att försöka förstå 
eller hitta nya vägar som kan utmana och utveckla barnen från där de befinner sig 
just nu. Vygotskijs tankar ur Förskolan - barns första (2003) visar att för att 
överhuvudtaget ha en möjlighet till att påverka barns fantasi måste man först hjälpa 
dem att vidga deras erfarenheter och känslor. En slutsats är att det kan man göra 
genom att arbeta med pedagogisk dokumentation. En annan viktig aspekt med 
pedagogisk dokumentation är den som Werner-Godeè (2005) tar upp, nämligen att 
dokumentationen kan stärka barns självkänsla. Genom dokumentationen blir alltså 
barn bekräftade att de kan lösa de svårigheter och problem som de ställs inför. Detta 
är ju något som ligger i tiden, att se barn som kompetenta. 

Kan då inte detta göras genom att använda sig av något annat verktyg eller någon 
annan metod? En metod som inte är lika tidskrävande och som inte kräver att man 
lägger ned så mycket tid till gemensam reflektion och diskussion? Som de flesta är 
medvetna om så kommer det hela tiden inom skolvärlden nya forskningsrön och nya 
metoder. Som lärare måste man lära sig att sålla och plocka ut den metoden som 
passar just mig och min verksamhet. Bendroth Karlsson (1998) påpekar att 
pedagogisk dokumentation har funnits i Sverige i drygt 20 år och flera författare 
framhåller att detta är en väl beprövad metod inom Reggio Emilia. Idag tycks det inte 
finnas någon annan metod som synliggör lärprocesser på ett bättre och tydligare sätt 
än vad pedagogisk dokumentation gör. 

I vårt resultat framkommer det att barn är i behov av konkretisering för att komma 
ihåg vad de har gjort. Pedagogisk dokumentation är ett påtagligt resultat av det 
genomförda. Project Zero och Reggio Children (2006) skriver att den didaktiska 
vägen för den lärande endast blir meningsfull om processen blir ihågkommen och 
undersökt gång på gång samt reflekterade, analyserade och rekonstruerande. 
Tolkning av detta måste bli att pedagogisk dokumentation är ett suveränt verktyg för 
att synliggöra för barn och andra hur deras lärande går till samt för att stimulera 
barnen vidare i sin utveckling. 

För pedagogernas skull                                                                                                  
Pedagogisk dokumentation utvecklar även pedagogens sätt att tänka och agera vilket 
är något som tydligt framträder i vår undersökning. Majoriteten av informanterna är 
väl medvetna om hur deras förhållningssätt har utvecklats i och med arbetet med 
pedagogisk dokumentation. Förr hade de en helt annan syn på barn än vad de har 
idag. Nu ser man genom dokumentationen det kompetenta barnet. Att pedagogen 
även blir synlig i det dokumenterade är något som får stöd av flera författare. Lenz 
Taguchi (2006) menar att pedagogisk dokumentation ger pedagoger möjligheten att 
ständigt reflektera och ompröva sitt sätt att tänka och förhålla sig till barn. Vårt 
resultat tyder på att pedagogerna börjar bli medvetna om dokumentationens 
möjligheter men en slutsats man kan dra är att det inom den egna utvecklingen som 
pedagog finns mycket kvar att utveckla. Man kan i vår undersökning skönja en viss 
motvillighet till att kritiskt granska sig själv och kollegor, det är endast ett fåtal som 
anser att de lär sig mycket genom att syna sig själva genom dokumentationen. Wallin 
(2003) anser att dokumentation kan hjälpa pedagoger att granska sig själva och 
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därigenom utvecklas i sina roller som pedagoger. Slutsatsen måste därför bli att inom 
detta område är pedagogisk dokumentation som ett verktyg för pedagogers 
utveckling inte fullt utnyttjat. Myndigheten för skolverket (2005) skriver att 
dokumentation kan bidra till att pedagoger kan följa sin egen utveckling. En viktig 
tanke som författaren har är att det gäller att pedagoger vågar vara självkritiska för 
att driva det pedagogiska arbetet framåt. Att de reflekterar över det hända genom att 
ställa sig en rad av frågor.  

För verksamhetens skull                                                                                                               
I vår undersökning ger informanterna exempel på hur de utnyttjar dokumentation 
för att förbättra och utveckla verksamheten, vilket vi tidigare har vart inne på. Bland 
annat så kan en dokumentation ligga till grund för hur man möblerar, planerar eller 
organiserar sitt arbete. Detta är något som för stöd av Lenz Taguchi (2006) och av 
Skolverkets rapport (2005). Författarna lyfter fram pedagogisk dokumentation som 
ett verktyg för att synliggöra och granska den egna praktiken. En slutsats är att det 
verkar vara betydligt lättare att utvärdera barn och verksamhet än sig själv som 
pedagog eller en av sina kollegor. 

6.1.3 Pedagogisk dokumentation påverkar pedagogers förhållningssätt 
Förhållningssätt mot barn                                                                                                             
Som det framkommer i undersökningen så handlar pedagogisk dokumentation om 
att man som pedagog har ett förhållningssätt gentemot barnen som innebär att man 
litar på deras förmåga. Detta är något som tydligt framträder i intervjuerna med 
informanterna. De uppmuntrar barnen till att lösa problem på deras eget sätt, de har 
en tro på deras kunskap. Man kan se att flertalet informanter har ett förhållningssätt 
mot barn som väl stämmer överens med den beskrivning som Enö (2005) ger av 
Reggio Emilia filosofin. Pedagogen får rollen att aktivt lyssna på barnens egna teorier 
och för att teorin sedan ska kunna leva vidare så måste den konkretiseras genom den 
pedagogiska dokumentationen. En annan viktig aspekt som framträder i 
undersökningen är att informanterna genom dokumentationen synliggör mångfalden 
av barns tankar och idéer samt att det inte finns något ”rätt eller fel” svar. Detta får 
som följd att barnen upptäcker att alla människor är olika och att vi är bra på olika 
saker, vilket stärks av Lenz Taguchi (2006). Detta är en viktig faktor då det handlar 
om gruppen och dess sammanhållning. Det förbereder dem på det liv som de 
kommer att leva i vårt samhälle och är verkligen ”lära för livet”.  

Förhållningssätt mot kollegor                                                                                             
Resultatet från vår undersökning visar att pedagogerna ser på pedagogisk 
dokumentation som ett verktyg som vägleder dem och styr dem i sitt arbete. De anser 
att de hela tiden befinner sig i förändring och i ständig utveckling. Deras tankar får 
stöd av Åberg och Lenz Taguchi (2005) som säger att dokumentationen ger oss 
möjlighet till ständig omprövning och reflektion och att detta pågår hela tiden. 
Informanterna talar om kollegor som ett bollplank och att man nu delger varandra 
mycket mer av sina egna tankar och funderingar.  Vårt resultat tyder alltså på att 
sedan informanterna börjat arbeta med pedagogisk dokumentation så har de ändrat 
sitt förhållningssätt gentemot kollegor men vi ser detta som en pågående process som 
behövs vidareutvecklas. Precis som man kan läsa i Skolverkets rapport (2005) så 
kräver arbetet med pedagogisk dokumentation att man inom personalen skapar en 
kultur med samarbete, kommunikation och reflektion. Författarna påpekar att det 
även krävs att personalen har en professionell inställning och vilja till att kritisk 
granska sina egna handlingar samt en vilja till att ställa sig i dialog med andra. I 
resultatet kan vi se att informanterna har denna vilja att föra en reflekterande dialog 
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med de övriga pedagogerna på huset, men att tiden inte räcker till för det. Det man 
kan fråga sig är om informanterna i undersökningen har den professionella 
inställningen som krävs? Man borde också fråga ifall ”ledningen” har denna 
inställning? Det hjälper ju inte att pedagogerna på förskolan har kompetensen som 
krävs att fullt ut arbeta med pedagogisk dokumentation, utan det behövs också att de 
får de förutsättningar som arbetet kräver. 

En annan fråga man även kan ställa är, hur var det då innan informanterna arbetade 
med pedagogisk dokumentation? Kan det verkligen ha varit så att alla gick omkring 
och teg och inte vågade säga det man tänkte på? Nej, det hoppas och tror vi verkligen 
inte. Men genom att man idag arbetar med detta verktyg så underlättas det dagliga 
arbetet. Genom de gemensamma reflektionerna och diskussionerna så kan de komma 
fram till hur de vill utforma den dagliga verksamheten, de kan även med hjälp av 
verktyget utvärdera både verksamheten och varandra. I vår undersökning var det 
endast en informant som ansåg att hon inte hade förändrats eller utvecklats i sitt 
förhållningssätt. Vad kan detta tyda på? Hon säger att hon alltid har observerat barn. 
En tolkning är att det är ett stort steg från att observera barn till att använda sig av 
dokumentationen och göra den pedagogisk. Precis som Project Zero och Reggio 
Children (2006) och Werner-Godeé (2005) skriver så handlar pedagogisk 
dokumentation om så mycket mera än att sätta upp bilder och teckningar på väggen. 

6.1.4 Observationen                                                                                                            
Observationen visar hur en pedagogen använder sig av bandspelare, egna 
anteckningar och observationsschema när hon dokumenterar. Det dokumenterade 
materialet omfattar även pojkens olika teckningar. Pedagogen inbjuder även de 
övriga barnen i gruppen till en gemensam reflektion kring det inspelade materialet 
samt kring den uppsatta dokumentationen. Det här är något som Projekt Zero och 
Reggio Emilia (2006) beskriver. De menar att när ett barn ges möjlighet till att titta 
på sina teckningar tillsammans med sina kamrater så byggs och utvecklas tankar som 
leder till att teorier kan utvecklas och förändras. Pedagogen visar att hon litar på 
pojkens kompetens och uppmuntrar honom till egna lösningar. Det är alltså pojkens 
egna tankar som styr hans handling. Det som framträder är att det inte finns något 
rätt eller fel.  Det här är precis det som Lenz Taguchi (2006) framhåller som viktigt. 
Vi anser att det observerade arbetssättet dessutom uppfyller de mål i Lpfö 98 som 
Lärarförbundet (2006) tar upp samt det som Tolgraven (2000) belyser i filmen. 

6.2 Metoddiskussion 
Informanterna fick i god tid genom missivbrevet information om vårt syfte med 
undersökningen samt om vilka rättigheter de hade som informanter. Något som vi 
som forskare i efterhand har insett är att vi i missivbrevet glömde bort att informera 
om att intervjuerna skulle bandas. Detta bidrog till att ett fåtal informanter blev 
nervösa när de sedan vid intervjun upplystes om detta. Men efter ett tag verkade det 
som att dessa informanter kände sig bekväma i situationen. Intervjuerna i vår 
undersökning genomfördes dessutom i ett avskilt rum. På så sätt minimerade vi 
onödiga störande faktorer som kan ha påverkat resultaten i intervjuerna. 

Det som kan diskuteras är istället hur sanningsenliga informanterna är i sina utsagor. 
Detta är något som vi inte i vår undersökning kan kontrollera utan undersökningen 
bygger på det som informanterna berättar i sina intervjuer. Det här är något som 
styrks av Stukát (2005). En annan viktig aspekt är att vi som forskare tolkar 
resultatet från intervjuerna och detta kan naturligtvis avspeglas i undersökningen. 
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Stukát (2005) påpekar att detta är en faktor som kan sänka reliabiliteten i en 
kvalitativ undersökning.  

I och med att vi i intervjuerna använde oss av öppna frågor så gavs informanterna 
möjligheten att kunna uttrycka samt utveckla sina tankar. Detta gav oss ett relativt 
brett material för vår undersökning. Följden av det här blev dock att transkriberingen 
tog mycket tid och att vi fick ett större material att bearbeta. Vi anser ändå att 
metoden ledde fram till ett resultat som besvarade våra frågeställningar väl.    

I och med att vi dessutom i undersökningen genomförde en observation så har vi med 
egna ögon fått se hur en pedagog praktiskt arbetar med pedagogisk dokumentation. 
Precis som Stukát (2005) skriver så används triangulering för att resultatet i 
undersökningen skall nå längre. I och med detta så anser vi att vår undersökning 
också blir mer tillförlitlig. Men vår avsikt med undersökningen handlar eller inte om 
att generalisera resultatet, utan istället om att lyfta fram tankar och åsikter hos 
pedagoger som aktivt arbetar med pedagogisk dokumentation på de två olika 
förskolorna. 

6.3 Slutsatser 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att samtliga informanter i vår undersökning 
anser att det finns många fördelar med pedagogisk dokumentation, man använder sig 
av det som ett verktyg som hjälper barn att se och utveckla sitt eget lärande. Man 
nyttjar det också för att i viss grad undersöka sitt eget samt kollegors förhållningssätt 
och dess påverkan hos barns beteende. Arbetssättet som sådant kan uppfylla flera av 
målen i förskolans läroplan och detta får stöd både från informanterna och från 
författarna. Man kan konstatera att den stora nackdelen med detta arbetssätt är 
tiden. Man kan också tolka de resultat som framträder som att informanterna saknar 
och efterfrågar vidareutbildning och handledning av mentor. Det framgår också ur 
undersökningen att man med hjälp av pedagogisk dokumentation granskar och 
utvärderar verksamheten. Pedagogisk dokumentation har även påverkat 
pedagogernas förhållningssätt och då främst mot barnen men även i viss mån mot 
kollegorna. Tolkning av detta är att man arbetar med pedagogisk dokumentation i 
ganska bred utsträckning men att man inom området där man utvärderar sitt eget 
förhållningssätt samt kollegors har en bit kvar att jobba med. Man nyttjar till exempel 
inte videokameran för att granska hur man förhåller sig, inte eller använder man sig 
av bandspelare i någon större utsträckning för att höra hur man låter och tilltalar 
samt lyssnar på barnen och på varandra. Orsaker till detta kan vara att flera av 
pedagogerna inte har så lång erfarenhet av arbetssättet eller inte har tillräckligt med 
utbildning för att helt kunna vara insatta i pedagogisk dokumentation som arbetssätt. 
Man kan påstå att i denna undersökning så framkommer det tydligt att en 
förutsättning för pedagogisk dokumentation som arbetssätt handlar om att 
pedagogerna måste få de förutsättningar som detta arbete kräver.  

6.4 Nya forskningsfrågor 
Utav de slutsatser som vi kunnat göra i vår undersökning kan man alltså se att 
pedagogisk dokumentation som arbetssätt inte bara kräver en utbildning utan kräver 
också rätt förutsättningar. En fråga som är intressant i detta sammanhang är hur 
dessa förutsättningar ser ut? Vad är det som gör att vissa förskolor kan arbeta med 
pedagogisk dokumentation fullt ut medan andra känner att de blir hindrade i sitt 
arbete? Det här är något som även en av informanterna tar upp i sin intervju. Det 
verkar som att detta är ett ytterligare problemområde som efterfrågar mer forskning.                          
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Bilaga 1 - intervjuguide 
Hur kommer det sig att ni arbetar med pedagogisk dokumentation? 

 

Varför dokumenterar du? Vad är syftet med pedagogisk dokumentation? Vilka 
fördelar kan du se med pedagogisk dokumentation?  

 

Hur arbetar du vidare med det dokumenterade materialet? Vad gör du med 
materialet när du har dokumenterat färdigt? 

 

Hur arbetar du med pedagogisk dokumentation som ett verktyg för barns lärande? 

 

Hur har du utvecklats som pedagog i och med arbetet med pedagogisk 
dokumentation? 

 

Hur påverkas ditt förhållningssätt mot barn och kollegor i arbetet med pedagogisk 
dokumentation?  

 

Vilka hinder kan du se i arbetet med pedagogisk dokumentation? Vilka nackdelar kan 
finnas? 

 

Vem/vilka får ta del av dokumentationen? 

 

Hur tycker du att det är att arbeta med pedagogisk dokumentation? 

 

Hur viktigt tycker du att det är med pedagogisk dokumentation? (skala 1-5) 
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Bilaga 2 - missivbrev 

                    Missivbrev 

Hej! 

Vi är två lärarstudenter som läser vår sista termin på Mälardalens högskola. Vi vill 
skriva vårt examensarbete om pedagogisk dokumentation och vår förhoppning är att 
ni vill hjälpa oss i vårt arbete. Vi vill intervjua er och höra om era tankar och åsikter 
om hur det är att arbeta med pedagogisk dokumentation. Informationen från 
intervjuerna kommer att redovisas i vårt examensarbete. Informationen från 
intervjuerna kommer att sammanställas med information från en annan förskola 
inom Eskilstuna kommun. 

Vårt syfte med detta arbete är att undersöka pedagogers inställning till pedagogisk 
dokumentation som förhållningssätt och som verktyg för barns och pedagogers 
lärande. 

All information som vi får tillgång till kommer att hanteras på ett sådant sätt att 
ingen förskola eller pedagog kommer att kunna identifieras och informationen 
kommer endast att användas i forskningssyfte. Deltagandet i intervjuerna är frivilligt 
och den intervjuade (informanten) har när som helst under intervjun rätt att avbryta. 
Varje intervju tar cirka en halvtimme. Vi hoppas att detta är något som ni kan ställa 
upp på! 

Med vänliga hälsningar                                      

Eva Aldrin 

070/667 72 30 

ean04008@student.mdh.se 

 

Malin Egnerfors 

070/205 00 51 

mes04002@student.mdh.se 
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margaret.obonde@mdh.se 


