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Syftet med denna undersökning är att ta reda på vilken funktion den pedagogiska 
dokumentationen fyller i förskolan. Vi har tittat närmare på hur pedagogisk 
dokumentation fungerar i praktiken utifrån både lärares perspektiv och barns 
perspektiv. Målet med undersökningen var att få djupare kunskaper inom ämnet. 
Under undersökningens gång har vi genomfört både lärare och barnintervjuer där vi 
har fått svar på hur de arbetar med pedagogisk dokumentation i förskolan. Lärarna 
använder sig av observationer för att följa upp det individuella barnet och förtydliga 
den verksamhet som bedrivs. Det dokumenteras för att synliggöra verksamheten och 
öppna en dialog med barnets vårdnadshavare. Resultatet visar även att 
dokumentation gynnar barnet positivt på så sätt att barnet får se sitt eget lärande och 
sin egen utveckling.  
 
I vårt resultat framkom dock att i samtliga förskolor vi kommit i kontakt med sker 
mer dokumentation än pedagogisk dokumentation. De flesta lärarna anser att de 
skulle vilja arbeta mer med pedagogisk dokumentation, men att de på grund av 
tidsbrist inte hinner med det.    
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Nyckelord: Pedagogisk dokumentation, förskola, observation, reflektion  

Förord 

Vi vill säga stort tack först och främst till alla barnen och samtliga förskollärare som 
ställde upp vid genomförandet av våra intervjuer. Utan er hjälp hade vi inte kunnat 
genomföra vår undersökning om pedagogisk dokumentation. Vi vill även tacka vår 
handledare Gunilla Granath som har väglett oss genom arbetet. Hon gav oss 
konstruktiv respons som hjälpte oss vidare genom arbetet. Under arbetets gång har vi 
haft många lärorika stunder som vi kommer att ta med oss i vårt kommande yrkes liv. 
 

Daisy och Lisa 
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1. Inledning 
I läroplanen (Lpfö 98) framkommer att demokrati ska genomsyra verksamheten och 
barns individuella behov ska tillgodoses i förskolan. Wehner-Godée (2010) skriver att 
hur läraren väljer att arbeta med pedagogisk dokumentation i förskolan beror på 
vilken syn läraren har på barn och på kunskap. Under vår utbildning har vi bildat oss 
en uppfattning om att det tankesätt som genomsyrat utbildningen är att vi ska 
utforma den pedagogiska praktiken efter barns behov. Det här arbetssättet har vi 
provat att arbeta på under vår verksamhetsförlagda utbildning. Vi har utgått från 
barnens intresse, vi har använt oss av dokumentationsmaterialet och diskuterat 
vidare barnens tankar med fokus på att barnen skall få syn på sitt eget lärande.  Detta 
tolkar vi som det är det arbetssätt som läroplanen förespråkar.  I läroplanen (Lpfö 
98) som blev reviderad 2010 står det nu tydligare beskrivet att lärarna fortlöpande 
ska dokumentera barns lärandeprocess. Vi har under vår utbildning upplevt att 
många lärare i förskolan upplever att pedagogisk dokumentation tar tid från det 
pedagogiska uppdraget. Vi anser att den pedagogiska dokumentationen fyller en 
viktig funktion i förskolan och vi vill därför ta reda på om den används på ett sätt som 
gynnar både lärare och barn.  
 
 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet är att ta reda på vilken funktion den pedagogiska dokumentationen fyller i 
förskolan. Vi vill ta reda på vilka tankar lärare har om pedagogisk dokumentation och 
hur den sedan omsätts i praktiken i förskolan. Vi kommer även att undersöka 
barnens uppfattning om och inflytande i den pedagogiska dokumentationen. 

 
Vilken funktion anser förskollärarna att den pedagogiska 
dokumentationen fyller i förskolan? 

 
På vilket sätt synliggör förskollärarna den pedagogiska dokumentationen 
för barnen?  
 
Vilka uppfattningar har barnen på Ankans, Björnstugans, Citrus och 
Dimmans förskolor om dokumentationens innebörd? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



7 

 

 
1.2 Begreppsdefinitioner 
Under denna punkt ska vi förtydliga de begrepp som kommer upp i vår undersökning 
om pedagogisk dokumentation. Detta görs genom att vi söker ordens betydelse i 
relevant litteratur som vi har använt oss av i studien. 
 
Begreppet pedagogisk dokumentation definieras så här: ”Pedagogisk dokumentation 
är ett förhållningssätt och en kommunikation” (Lenz Taguchi 1998, s.34) 
 
Observation definieras så här: ”Att observera blir ett medvetet samlande av 
iakttagelser, något jag sett eller hört men ännu inte reflekterat över”. (Åberg och Lens 
Taguchi 2007, s.18) 
 
Begreppet förskola definieras så här: ”Förskolan är idag en institution där 
majoriteten av barn mellan ett och fem år befinner sig större eller mindre delar av 
dagen.” (Lindgren och Sparrman 2003, s. 67) 
 

 
2. Teoretisk bakgrund 
Under denna rubrik kommer vi att presenteras relevant litteratur från tidigare 
forskning inom ämnet pedagogisk dokumentation i förskolan. Tidigare forskning 
kommer att indelas under flera rubriker. I vårt arbete kommer vi använda två 
benämningar för förskollärare dessa är förskollärare och lärare. 
 
2.1 Historiskt perspektiv 
Wehner-Godée (2010) skriver att i Sverige lever den gamla traditionen kvar i den 
svenska förskolan att utvärdera barn ur ett utvecklingspedagogiskt perspektiv. Idag 
observerar många lärare om barns sociala, motoriska och emotionella utveckling 
följer ett visst mönster. Detta mönster grundas på vad ett barn bör klara av i en viss 
specifik ålder. Det finns också exempel på förskolor som har influerats av Reggio 
Emilias synsätt att se på barnet som en egen individ som besitter egna erfarenheter 
och tankar. Syftet med observationer enligt Reggio Emilias tradition blir att utveckla 
den pedagogiska praktiken efter barns behov. Wehner-Godée skriver att det är ett 
arbete som kräver mer av lärarens profession. Läraren måste vara medveten om hur 
det egna förhållningssättet påverkar barnen och att barn har egna erfarenheter som 
läraren måste vara lyhörd för. Wehner-Godée skriver att trots att kunskapen och 
viljan finns om hur barn görs mer delaktiga i verksamheten, så är det 
utvecklingspedagogiska sättet att tänka djupt rotat i förskolans kultur än idag. 
Kennedy (1999) skriver att det är ett förändringsarbete som tar tid att införliva i 
praktiken.  
 
2.2 Vygotskijs teori 
Vygotskij (1995) skriver att barns ritande tillhör det tidiga skapandet i barns värld. 
Vidare anser han att barns fantasi påverkas med hjälp av kamraterna eller en vuxen. 
Omgivningen hjälper till att utvidga barnets föreställningar genom att uttrycka sina 
känslor och erfarenheter. På så sätt får barnet se saker och ting ur ett större 
perspektiv. Vygotskij skulle kalla detta för den nära utvecklingszonen för att han 
menar att alla människor har en utvecklingsnivå som kan uppnås med hjälp av andra. 
Han hävdar också att alla människor har en utvecklingsnivå som kan nås på egen 
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hand med hjälp av deras existerande kunskaper. Vygotskij lägger stor vikt på samspel 
och kommunikation eftersom kommunikation utvecklar människor. Han anser att 
människan påverkar samhället och samhället påverkar människan. På så sätt kan 
människor bli rikare i sina erfarenheter. Han skriver att alla människor är kreativa 
och kreativiteten ökar desto fler erfarenheter människan har. Den kreativa förmågan 
kallar författaren för fantasi.  Han skriver att det inte finns motsättningar mellan 
människors verklighet och fantasi. Författaren beskriver att fantasiprocessen är en 
tolkningsprocess, med detta menar han att erfarenheter och människors känslor 
tolkas genom fantasin. 
 
2.3 Lärarens pedagogiska grundsyn 
Åberg och Lenz Taguchi (2007) skriver att pedagogisk dokumentation med 
utgångspunkt i Reggio Emilia innebär att som lärare förhålla sig reflekterande till den 
egna praktiken, sitt eget förhållningssätt och till barnens tankar. Pedagogisk 
dokumentation innebär att ifrågasätta sina egna tankar och låta reflektionen styra 
verksamheten i rätt riktning. Att dokumentera på ett sätt där den egna praktiken och 
barngruppen blir utgångspunkten för all planering blir ett nytt sätt att tänka. Det är 
av tradition vanligt förekommande att teorier kring olika metoder används i 
förskolan utan att lärarna reflekterar över dem. Åberg och Lenz Taguchi beskriver att 
utbildning i olika metoder inte är någon garanti för att ett demokratiskt 
förhållningssätt genomsyrar förskolans verksamhet. Det är först när ett medvetande 
om vad lärarna har för barnsyn som detta kan ske och möjliggöras. En stark tilltro till 
olika metoder utan reflektion kan resultera i att läraren går miste om barnens tankar. 
Lenz Taguchi (1997) skriver att via pedagogisk dokumentation finns det möjlighet att 
se barnet på nytt en mängd gånger, där finns möjlighet att tänka, lyssna, analysera 
och gemensamt reflektera. En annan fördel med den pedagogiska dokumentationen 
är att förskollärarnas förhållningssätt synliggörs, lärarna kan i arbetslaget reflektera 
och synliggöra sina teorier och antaganden, ifrågasätta och arbeta fram nya 
arbetsformer. 
 
Johansson och Pramling Samuelsson (2003) anser att det är viktigt att det finns en 
dialog där lärarens kompetens och professionalitet spelar en viktig roll för de mål 
som förskolans verksamhet syftar till. Att ta hänsyn till barns perspektiv, menar de, 
är att möta barnet där det befinner sig och utmana barnet att utvecklas vidare. 
Bjervås (2003) skriver att läraryrket är så komplext att lärarna glömmer ibland bort 
att utgå från det som barnet bär med sig.  Uttrycket ”bär med sig” innebär barnets 
tankar, erfarenheter, barns förmågor och kompetenser. För att kunna uppfylla detta 
skriver Emilson (2003) att det krävs att förskollärarna är engagerade och 
intresserade av sitt arbete för att kunna se med barns ögon och delta i aktiviteter som 
är värdefulla för barnen. Lenz Taguchi (1997) lyfter fram betydelsen av att gå ett steg 
bakåt i arbetet med pedagogisk dokumentation. Detta innebär att förskollärarna 
fångar barns tankar genom att befinna sig nära barnen, exempelvis att läraren 
observerar barnen under sin ”fria lek”. Kennedy (1999) skriver att det är viktigt att 
läraren inte förblir passiv utan att denna successivt tar den lärarroll som krävs för att 
kunna utmana barnen. Åberg och Lenz Taguchi (2007) anser att det är viktigt att 
lärarna diskuterar och reflekterar tillsammans med barnen om sina bilder och 
teckningar. På så sätt blir barns perspektiv uppenbarat. Vidare skriver de att 
samlingar är bra för att ge barnen en förståelse för att allas tankar är viktiga. Läraren 
bör ställa nyfikna frågor så att barn får möjlighet att tänka efter och reflektera över 
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sitt eget lärande. Här finns stora möjligheter för läraren att arbeta för att barnen skall 
förstå vad demokrati innebär genom att uppleva det i den pedagogiska verksamheten. 
Åberg och Lenz Taguchi (2007) beskriver i sin studie om lärarnas väg från en 
slentrianmässig tillvaro till en upptäckande resa som bygger på en ökad medvetenhet 
om sin egen pedagogiska grundsyn. En ökad medvetenhet om sina egna tankar och 
förhållningssätt bidrog till att lärarna fick en ökad motivation i sitt arbete 
tillsammans med barnen och kollegor. Detta öppnar nya vägar för en innehållsrik 
förskola där barnets behov står i centrum. Åberg och Lenz Taguchi skriver i sin studie 
att lärarna fick nya insikter om barns individuella läroprocesser, när de tillsammans i 
lärarlaget började göra medvetna reflektioner över sina observationer. Lärarna insåg 
att de tidigare i mångt och mycket haft ett generaliserande tankesätt som medfört att 
det enskilda barnets utveckling inte hade fått styra verksamheten. Barnen har blivit 
lidande medans lärarna hade trott att de gjort vad som varit bäst för det enskilda 
barnet och barngruppen.  
 
Åberg och Lenz Taguchi (2007) skriver att det är en utmaning för lärare att vända ut 
och in på sig själva, det är ett förändrande arbete som tar tid. I deras studie 
framkommer att utan reflektion hade lärarna aldrig kommit till denna insikt, vilket 
kan förklaras med att pedagogisk dokumentation först blir användbar när det sker i 
samband med reflektion av det dokumenterade. Åberg och Lenz Taguchi skriver att 
detta kan skapa en osäkerhet, då lärarna tidigare är vana med att ha arbetat efter en 
strukturerad planering. I ett utvecklingsarbete som bygger på pedagogisk 
dokumentation krävs det att läraren blir tillfreds med ett tankesätt där det okända ses 
som spännande och lustfyllt. Åberg och Lenz Taguchi skriver att det är lärarens egna 
val av vad som anses viktigt som blir styrande för verksamheten. Enligt Åberg och 
Lenz Taguchi är det inte ett legitimt skäl att skylla på tidsbrist, eftersom det handlar 
om lärarens skyldighet att utforma verksamheten på ett sådant sätt att interaktion 
mellan såväl mellan barn som mellan barn och lärare möjliggörs. Åberg och Lenz 
Taguchi anser att det underlättar för dokumentationsarbetet om läraren kan 
diskutera och reflektera tillsammans med sina kollegor. Författarna lyfter fram att 
det är bra för lärarna att se saker och ting ur ett annat perspektiv och ifrågasätta 
gamla rutiner och modeller. Åberg och Lenz Taguchi skriver att om förändringarna 
skall bli bestående krävs ändringar på organisationsnivån. Lärarna måste upprätta ett 
arbetssätt där barns och föräldrars delaktighet synliggörs och blir en naturlig del i 
verksamheten. Bjervås (2011) poängterar att det är svårt för läraren själv att på egen 
hand bli medveten om sitt eget tänkande. Detta kan synliggöras om kollegorna 
hjälper till i processen. Bjervås framhåller att den pedagogiska dokumentationen kan 
tillföra positiva dimensioner. Men hjälp av kollegorna synliggjordes olika processer 
under arbetet med pedagogisk dokumentation. Bjervås menar att det är viktigt att 
alla är medkonstruktörer i processen och att världen görs meningsfull i samspel med 
andra individer på ett jämställt och ömsesidigt sätt. Lenz Taguchi (1997) beskriver 
det som att möta teorin i praktiken. 
 
2.4 Styrdokument 
I läroplanen för förskolan (Lpfö 98) framkommer att barn utifrån sina behov har rätt 
att få alla behov tillgodosedda. I Lpfö 98 står skrivet att läraren har en skyldighet att 
följa upp samtliga barns lärande och utvecklingsprocess. Dokumentation om barns 
samspel med andra, barns delaktighet och inflytande i verksamheten skall göras 
kontinuerligt. Dokumentationen skall vara förenlig med och utvärderas utifrån de 
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mål som läroplanen anger. Analysen skall ligga till grund för att förändra förskolans 
verksamhet på ett sådant sätt som bidrar till det enskilda barnets utveckling.  

Använda olika former av dokumentation och utvärdering som ger 
kunskaper om förutsättningarna för barns utveckling och lärande i 
verksamheten samt gör det möjligt att följa barns förändrade kunnande 
inom olika målområden (utbildningsdepartementet, 1998:15). 

 
I Lpfö 98 framkommer att barn i förskolan ska få ta del av ett demokratiskt 
arbetssätt. Detta innebär att barn skall ges möjlighet att påverka sin situation i 
förskolan och även möjlighet att reflektera över sitt eget lärande. Vidare står i Lpfö 98 
att varje enskilt barn ska i gruppen ges möjlighet att få sin röst hörd och ges tillfällen 
att dela med sig av sina tankar. Detta ska leda till att barnen får en bred uppfattning 
om olika tankemönster och fenomen. Läraren har en viktig uppgift att förmedla att 
samtliga barns tankar är lika viktiga. Vidare framkommer att i planeringsarbetet ska 
både barn och föräldrars tankar tillvaratas för verksamhetens kommande planering 
och förbättringar av den pedagogiska praktiken. Dokumentationen skall användas 
som ett redskap för att utvärdera att barn ges de möjligheter till utveckling som 
styrdokumentet framhåller. Det blir ett synliggörande av hur stor delaktighet som 
barn och föräldrar har i den pedagogiska praktiken.  
 
2.5 Barns perspektiv och delaktighet 
Kennedy (1999) skriver att en traditionell barnsyn i svensk förskola är att se barn ur 
ett utvecklingspsykologiskt perspektiv. Konsekvenserna av att ha en sådan barnsyn är 
att läraren inte tränas i att se barns kapacitet. Istället fokuseras det på barnets brister. 
Inom Reggio Emilia arbetas det utifrån ett tänkande om att barnet har inneboende 
kompetenser och att det finns en vilja inom barnet att sträva framåt. Lärarrollen blir 
här en annan där läraren låter barnen tänka själva och förstår att barnens tankar är 
betydelsefulla. Kennedy skriver om en förskola där lärarna upptäckte att ju mer 
barnen fick öva och träna på att reflektera över sina arbeten, såsom bilder och 
teckningar, desto mer bekväma blev barnen att prata inför varandra och de kunde 
lättare upptäcka sig egen utveckling i samtalet.  
 
Johansson och Pramling Samuelsson (2003) skriver att hänsyn till barns perspektiv 
innebär att lärarna förstår och tolkar det barnet säger och gör. På så sätt kan en lärare 
ta hänsyn till det som är meningsfullt för barnet. För att kunna tolka krävs det en hel 
del kunskap.  Det är viktigt att vara lyhörd för det barnet framför och att kunna 
skickligt tolka och inte övertolka det barnet gör och säger. Författarna skriver att 
lärarens pedagogiska grundsyn påverkar hur nyfikna lärarna är att ta del av barns 
perspektiv.  
 
Eriksson (2009) skriver att barns delaktighet i verksamheten handlar om att bli sedd 
och hörd. Hon menar att barn ska få möjlighet att uttrycka sina åsikter och känna att 
någon är intresserad av dem. Delaktighetsbegreppet handlar om att barnen får vara 
med och påverka verksamheten. Barn får känna att de vuxna tar hänsyn till deras 
önskningar och åsikter. Eriksson beskriver att förskoleverksamhet är styrd av vuxna 
där i sin tur vuxna är styrda av bland annat barngruppens storlek och styrdokument. 
Bjervås (2003) lyfter fram att barns delaktighet handlar om att barnet känner sig hört 
i den pedagogiska verksamheten. Författaren menar att genom upplevelsen att vara 
delaktig förmedlas känslan att vara kompetent. Bjervås skriver att lärare alltid kan 
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ställa sig frågan: Hade jag känt mig delaktig, skulle någon ha lyssnat på mig om jag 
var barn på den här förskolan?  
 
Kennedy (1999) beskriver i sin studie att barnen växte när de fick se sina teckningar 
eller bilder sättas upp på väggen, lärarna uppmärksammade att barnen fann stor 
glädje av att följa sitt eget lärande. Lärarna insåg även hur mycket de kunde lära sig 
själva av barnen, upptäckterna gjorde att de fann stor motivation för att fortsätta den 
egna läroprocess som det innebär att arbeta med pedagogisk dokumentation. Åberg 
och Lenz Taguchi (2007) beskriver att lärarna sakta tränas i att se vad barn vill 
förmedla. Det är dessa upptäckter lärarna måste göra för att bevara motivationen för 
att vidareutveckla arbetet.  
 
2.6 Dokumentation synliggör 
Lindgren och Sparrman (2003) framhåller att förskolan är en institution där de flesta 
barn i Sverige mellan 1-5 år tillbringar sina vardagar. Lindgren och Sparrman skriver 
i sin artikel att dokumentation har blivit viktigare än någonsin i 
förskoleverksamheten. Funktionen med dokumentationen är att ge barn och 
förskollärare möjligheter till reflektion över verksamheten. Dokumentationen 
synliggör för både förskollärarna och barn hur de reagerar i olika situationer i 
verksamheten. De skriver att dokumentationen kan ske med hjälp av anteckningar, 
videofilmning och fotografering. Lindgren och Sparrman skriver att dokumentation 
är en bra och lämplig metod som synliggör och återberättar för barnens 
vårdnadshavare om barnens dagliga aktiviteter i förskolan. I artikeln lyfts fram att 
observationer i olika former är ett sätt att dokumentera, forska och beskriva barn. Det 
kan vara olika former av observationer så som att skriva anteckningar, videofilma och 
fotografera. Observationer används som underlag för dokumentation och 
verksamhetens utvärdering där det finns möjlighet till att reflektera. Lindgren och 
Sparrman skriver vidare att observationer kan göra det osynliga synligt. Det kan även 
handla om eventuella missförhållanden och felaktigheter som uppstår i 
verksamheten. Författarna anser att dokumentation är en nödvändig och viktig 
aspekt vid sådana tillfällen för att kunna se sina misstag och åtgärda dem.  
 
Doverborg och Anstett (2003) skriver att dokumentation är ett viktigt underlag för 
att synliggöra lärandet och utveckling hos det enskilda barnet. Det öppnas en dialog 
mellan barnet - förskollärare - vårdnadshavare. Dokumentationen är underlag inför 
förberedelser av utvecklingssamtal och att synliggöra den pedagogiska verksamheten. 
De skriver vidare att det finns många olika sätt att dokumentera på. Det kan vara att 
barn själva fotograferar, att lärarna fotograferar, att videofilma samt genomföra 
barnintervjuer. Författarna menar att syftet med pedagogisk dokumentation är att 
synliggöra barns föreställningar om ett innehåll. Vidare skriver de att samtalet om 
barnens teckningar och bilder mellan lärare och barn blir betydelsefullt för 
dokumentationen. I samtalet synliggörs barns perspektiv och läraren får en större 
förståelse för hur barnet tänker. De menar att kraven för vad pedagogisk 
dokumentation innebär inte uppfylls i praktiken om läraren inte medvetet lyssnar 
och försöker förstå ur ett barns perspektiv. Detta kräver att lärare skapar situationer 
där barns tillvägagångssätt och tankar utmanas. Doverborg och Anstett lägger vikt 
vid att det inte finns ett sätt att tänka rätt och fel. Det handlar mer om att förstå och 
tolka vad barnets föreställning står för. Benn (2003) skriver att lärarens roll i dessa 
processer är att vara konstruktör, reflektionspartner och medutforskare. Benn anser 
att dokumentera innebär att läraren spar observationer i text och bild samt samlar in 
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barnens skapelser. Lenz Taguchi (1997) skriver för att barnet ska få en djupare 
förståelse söker de sig till varandra, betraktar varandra och värderar andra kamraters 
tankar och åsikter och jämför dem med sina egna. 
2.7 Barn ritar och berättar 
Doverborg och Anstett (2003) beskriver tre principer som kan användas för 
utvecklingspedagogiska förhållningssätt. Enligt författarna handlar den första 
principen om barns vilja att samtala och reflektera. Här har läraren en stor roll för att 
förmedla vikten av att barnet ger uttryck för sina föreställningar. I den andra 
principen läggs vikten på att synliggöra barnens olika föreställningar. Detta kan 
barnet göra genom att berätta innan, under tiden och efter exempelvis vad en saga 
handlade om. Barnet kan även rita sagan. I samtalet framkommer barnens olika sätt 
att tänka, uppleva och illustrera. Den tredje principen handlar om att lärare skapar 
och fångar situationer under läsningens gång och efter sagan har lästs. Där läggs 
vikten på samtalet där barnen får möjligheter att uppmärksamma varandras 
skapelser. De inser att bilderna efter sagan kan förändra karaktär.  
 
2.8 Föräldrars delaktighet  
Åberg och Lenz Taguchi (2007) skriver att förskolan måste ha dokumentationen 
synlig även för föräldrar. I studien beskrivs hur föräldrar blev mer och mer nyfikna 
när lärarna prydde väggar med dokumentation. Nyfikenheten resulterade i att 
föräldrar blev mer delaktiga i deras barns läroprocesser. Detta inspirerade i sin tur 
lärarna att involvera föräldrarna mer och mer i verksamheten. Åberg och Lenz 
Taguchi beskriver att innan de synliggjorde dokumentation på detta sätt, gav lärarna 
den mesta informationen om barnet vid föräldrasamtalet. En god kontakt mellan 
lärare och föräldrar bidrar till ett bra lärandeklimat där barn kan känna att deras 
vardag är betydelsefull. 
 
2.9 Portfolio 
Ellmin och Ellmin (2003) skriver att insamling till portfoliopärmarna ska upplevas 
som en meningsfull process av barnen. Innehållet i portfoliopärmen ska handla om 
det betydelsefulla för barnen, det ska visa en förändring och ge barnen motivation till 
vidare utveckling. De menar att portfoliometodik står för dynamiskt och 
färdighetsfrämjande lärande. Ett lärande som visar vad som har varit, vad som pågår 
och en kommande framtid. De anser att barnens portfolio är ett samlat dokument 
som täcker en del av barnets utveckling. Urvalet handlar om att det finns ett 
interaktivt samband mellan att göra, samla, välja, reflektera, värdera och samtala. Att 
arbeta med barnens portfolio är ett modernt sätt att tänka om vad som är kunskap 
och vad som är livslångt lärande.  Författarna skriver att de olika åldrarna har olika 
fokus i portfoliopärmen. I förskolan handlar det om skapandets förmåga, emotionell 
och social kompetens, positiv självbild, kommunikations och samarbetsförmåga. 
 
Ellmin och Ellmin (2003) lyfter fram att det finns många fördelar i ett arbete med 
portfolio. De anser att arbeta med portfolio bidrar till ett bättre samarbete i 
arbetslaget och gör det lättare att arbeta mer tematiskt. De skriver även att det kan 
förekomma ett bättre samarbete med förskolan och hemmet. Vidare skriver de att 
portfolio är ett bra dokument när det gäller stadieövergångar och skolbyte. Ellmin 
och Ellmin anser att arbetet med portfolio inte är ett lätt eller enkelt 
tillvägagångssätt. De menar att motstånd bland annat kan bero på att det insamlade 
materialet kan synliggöra att det krävs en del förändringar av barnets närmiljö. Det 
kan vara en utmaning för barnen, lärarna och förskolan. Portfolioarbetet är en lång 
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och successiv utprövning. De skriver vidare att det kan vara svårt att ändra på en 
inställning som föräldrar barn och skolan har. Det finns inte ett rätt svar om hur en 
utvärdering eller arbetet utförs.  
2.10 Sammanfattning av teorietiska bakgrunden 
Tidigare forskning visar att pedagogisk dokumentation är ett förändringsarbete som 
tar tid att införliva i praktiken. Idag är det en utmaning för lärarna att hinna med sina 
strukturerade planeringar och vissa forskare anser inte att det är ett legitimt skäl att 
skylla på tidsbrist. Forskarna lyfter fram att det handlar om lärarnas eget 
förhållningssätt där de kan tänka, lyssna, analysera och gemensamt reflektera i 
arbetslaget samt ifrågasätta egna tankar och låta reflektionen styra verksamheten i 
rätt riktning. På så sätt kan lärarna få nya insikter om barns individuella 
läroprocesser. Dokumentationen ska vara förenlig med och utvärderas utifrån de mål 
som läroplanen anger.  
 
I styrdokument står det skrivet att barn har rätt att få alla sina behov tillgodosedda. 
För att barn ska bli delaktiga bör läraren vara lyhörd och tolka barnens tänkande, 
behov och utgå från förkunskaper för att barnet ska känna sig motiverat till vidare 
utveckling. Forskarna beskriver att dokumentation är en bra och lämplig metod som 
synliggör och återberättar för barnens vårdnadshavare om barnens dagliga aktiviteter 
i förskolan. Genom dokumentation synliggörs barnets utveckling och lärarnas 
förhållningsätt mot barnen samt vad som är bra och vilka förbättringar som behövs i 
verksamheten. Forskarna lyfter fram att dokumentation kan ske med hjälp av 
anteckningar, observationer, videofilmning och fotografering. Det framkom att 
arbeta med portfolio är ett modernt och ett bra sätt att tänka. 
 
 

3. Metod 
Stukát (2005) skriver att olika undersökningar genomförs genom olika 
forskningsmetoder. Vi ansåg att intervjuer passade till vår undersökning. Stukát 
ansåg att intervjuer ibland väljs rutinmässigt och fantasilöst. Enligt oss kunde den 
valda metoden ge oss den information som vi var i behov av i undersökningen. 
Descombe (2009) menar att genomföra intervjuer är inte så enkelt. Han menar att 
det är inte bara en konversation, utan den ska innehålla en del antaganden och 
kunskaper. 
  
3.1 Forskningsstrategi 
Vi har valt att under undersökningens gång genomföra en kvalitativ undersökning i 
form av barn och förskollärareintervjuer. Enligt Stukat (2005) är den viktigaste 
uppgiften för kvalitativ undersökning att genom tolkning förstå det resultat som 
kommer fram. Han menar att det är betydelsefullt att undersökningen inte 
generaliseras och är förutsägbar. Vi valde att använda bandspelaren för att kunna 
lyssna upprepande gånger på inspelningarna. Vi ville undersöka pedagogisk 
dokumentation djupare genom att tolka intervjuer från både barns och 
förskollärarnas perspektiv. För länge sedan beslutade vi att skriva examensarbete om 
pedagogisk dokumentation därför har vi redan läst in relevant litteratur. Det fanns en 
nyfikenhet hos oss att se hur pedagogisk dokumentation används i förskolans 
verksamhet. Urvalet av metod valdes och genomfördes först i vår undersökning. Vi 
sammanställde intervjufrågorna finns i (bilaga C) och skrev missivbrev till barnens 
vårdnadshavare innan intervjuerna genomfördes finns i (bilaga A). Denscombe 
(2009) skriver att i forskningssituationer behövs ett godkännande av 
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vårdnadshavare. Vid genomförandet kom vi överens om att genomföra enskilda 
intervjuer, för att vara så flexibla som möjligt. Denscombe anser att ljudupptagningar 
är en nästan fullständig dokumentation. Före genomförandet gjorde vi en pilotstudie. 
Pilotstudierna genomfördes med lärare från våra partnerskolor. 
 
3.2 Datainsamlingsmetod 
Vi har valt att använda kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod, denna metod 
har gett oss möjlighet att utifrån våra intervjufrågor även ställa följdfrågor så att vi på 
ett mer tillförlitligt sätt får de svar vi söker för vår undersökning. Eftersom vi spelade 
in våra intervjuer med hjälp av mobiltelefonens inspelningsfunktion fick vi möjlighet 
att lyssna av svaren upprepade gånger, vilket gör att resultatet blir mer tillförlitligt. 
Denscombe (2009) menar att det är skillnad att bara skriva ner svaren eftersom det 
finns en stor risk att forskaren går miste om viktiga detaljer. Denscombe beskriver att 
intervju är en bra metod för att ta reda på hur människor tänker mer djupgående om 
specifika saker som kräver stor eftertanke. Han menar att förutsättningarna för att 
människor är ärliga när en intervju genomförs öga mot öga är bättre än om forskaren 
skickar ut enkäter. Vi kom fram till beslutet att inte välja enkäter på grund av att de 
inte skulle ge oss möjligheter att följa upp de svar vi får. Barnintervjuerna valde vi att 
göra enskilt på grund av att en del barn kan ha svårt att framföra sin egen uppfattning 
i grupp då barn gärna vill samtycka. En annan nackdel kan vara att om en del av 
gruppens medlemmar är dominanta finns det risk att en del barns tankar aldrig 
kommer till tals om intervju sker i grupp. Det enskilda barnets svar i intervjun var det 
vi ansåg var viktigt i vår datainsamling.  
 
3.3 Urval 
Vi valde genomföra intervjuer i fyra olika förskolor med fyra förskollärare och åtta 
barn på de fyra förskolorna. Denscombe (2009) anser att en liten storlek på urvalet 
karakteriserar en kvalitativ undersökning. Vi har genomfört intervjuer med 
färdigtutbildade lärare i förskolan och skolan. Stukát (2005) skriver att när forskarna 
gör ett urval inför en undersökning så kan undersökningsgruppen kategoriseras efter 
kriterier såsom ålder, utbildning och kön. Anledningen till att vi valde färdigtutbildad 
personal var att vi tycker att utbildningen ger en djupare kunskap. Samtliga lärare vi 
intervjuade skulle ha en förskollärarutbildning och ha arbetat på nuvarande förskola 
minst 1 år. Barnen är samtliga 5 år och går i förskolegruppens 3-5 avdelning. Samtliga 
barn har vistats på avdelningen i minst ett år. Urvalet av barn var slumpmässigt, med 
hänsyn till genusperspektivet i samråd med förskollärare i respektive förskola.  
 
3.4 Databearbetning och analysmetod 
Stukát (2005) beskriver att analysen av en kvalitativ studie är tidskrävande. Han 
menar att det viktigaste är att bli förtrogen med allt material för att skilja ut olikheter 
och likheter i respondenternas svar. Vi har gått igenom materialet i olika faser. Först 
har vi transkriberat alla inspelade intervjuer, vilket tog lång tid men gav oss en bättre 
uppfattning av vad det var som framkom under intervjuerna. Stukát (2005) och 
Denscombe (2009) beskriver att känslor och upplevelser av det tolkade materialet 
blir en påverkbar faktor i analysen. Vi är medvetna om att vår tolkning spelar roll vid 
framställandet av det slutgiltiga resultatet.  
 
3.5 Reliabilitet och validitet 
Denscombe (2009) beskriver att det är viktigt att ge en noggrann beskrivning av allt 
insamlat material, samt beskriva på vilka grunder analysen har genomförts för att 
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studien ska ge ett trovärdigt intryck för läsaren. Vi valde att göra en kvalitativ studie 
eftersom det fanns möjlighet att anpassa följdfrågor efter respondenten. Vår strävan 
var att vi skulle hålla oss till intervjufrågorna men inte känna oss låsta vid exakta 
formuleringar om vi upptäckte under intervjuns gång att respondenterna hade svårt 
att förstå vårt syfte. Denscombe beskriver att det är stor fördel med att välja kvalitativ 
intervju med tanke på att under intervjun kan frågeställningarna anpassas till 
respektive mottagare. Vi kan inte säkerställa att resultaten skulle bli liknande om vi 
gjorde studien en gång till med samma respondenter. Denscombe menar att ett 
forskningsresultat aldrig kan bli detsamma eftersom allt som sker i vår omvärld är 
beroende av tid och sammanhang. Vi kan inte avgöra om undersökningen skulle ge 
samma resultat om den genomfördes på andra förskolor. Underlaget är för litet för 
att göra en generalisering av vårt resultat. Denscombe menar att i mindre studier bör 
forskaren rikta sitt intresse mot att studera de enskilda resultaten och analysera dessa 
samt fundera vidare kring hur resultatet skulle kunna praktiseras i liknande 
verksamheter.  
 
3.6 Etiska ställningstaganden 
I vår undersökning har vi rättat oss efter och tagit hänsyn till etiska 
ställningstaganden. Utgångspunkten var att förhålla oss till individskyddskravet som 
beskrivs i fyra forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002). Vi genomförde 
barnintervjuer i förskolan. Vi informerade de utvalda barnens vårdnadshavare i form 
av missivbrev. Barnens vårdnadshavare samt förskollärarna informerades muntligt 
att det fanns tillgång till både inspelningen och den skriftliga redovisningen av 
barnens resultat.  
 
Informationskravet  
Detta innebar att vi informerade berörda personer att deras deltagande var frivilligt. 
De kunde avsluta sin medverkan under genomförandets gång (Vetenskapsrådet, 
2002). I missilbrevet framkom en kort presentation om studiens syfte och även lite 
information om forskarna. I brevet framkom nämnd institution och våra samt 
handledarnas kontaktuppgifter finns i (bilaga A och B). 
 
Samtyckeskravet  
Vi hade ett inledande och muntligt godkännande samtal med barnen. Vi berättade för 
barnen att de själva fick bestämma om de ville delta i undersökningen. Vidare 
informerades barnens vårdnadshavare skriftligt i form av missivbrev. Vid intervjuns 
genomförande informerades barnen hur lång tid detta kommer att ta, till exempel 
jämförde vi tiden med en fruktstund (Vetenskapsrådet, 2002). 
 
Konfidentialitetskravet 
Detta innebär att vi använder fingerande namn i vår undersökning. Läsaren kan inte 
identifiera intervjuade personer. Inspelningen ska redovisas skriftligt och den ska 
sparas enligt (Vetenskapsrådet, 2002).  
 
Nyttjandekravet  
Insamlade fakta kommer enbart att användas för denna undersökning. Det är bara 
forskarna och vid behov även forskarnas opponenter som har tillgång till 
datainsamlingen (Vetenskapsrådet, 2002).  
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4. Resultat  
4.1 Resultatredovisning med förskollärare  
Under denna rubrik har vi valt att indela i tre underrubriker. Den första behandlar 
fyra lärares syn på vad pedagogisk dokumentation är. Under den andra rubriken 
kommer fördelar med pedagogisk dokumentation att beskrivas. Under den tredje 
rubriken behandlas nackdelar med pedagogisk dokumentation. Under den fjärde 
rubriken beskrivs vilka hjälpmedel som är vanligast förekommande och vilken 
funktion de fyller i verksamheten. Den femte rubriken beskriver lärares syn på barns 
delaktighet. Den sjätte rubriken behandlar vilka målgrupper lärarna dokumenterar 
för. Lärarna vi intervjuat kommer från fyra olika förskolor. Nedan beskriver vi 
förskolorna med fingerade namn, ålder på lärarna, samt det antal barn som finns i 
respektive förskolegrupp.  
Förskolan Ankan: intervju med lärare 51 år, 19 barn.  
Förskolan Björnstugan: intervju med lärare 62 år, 22 barn.  
Förskolan Citrus: intervju med lärare 25 år, 18 barn.  
Förskolan Dimman: intervju med lärare 61 år, 22 barn.  
 
Lärarens fingerade namn blir den första bokstaven i respektive förskolas fingerade 
namn. Förskolan Ankan: lärarens beteckning blir (A). Förskolan Björnstugan: 
lärarens beteckning blir (B). Förskolan Citrus: lärarens beteckning blir (C). Förskolan 
Dimman: lärarens beteckning blir (D).  
 
4.1.1 Förskollärares tankar om pedagogisk dokumentation 
Majoriteten av lärarna lyfte fram att den pedagogiska dokumentationen sker för 
samtliga målgruppers skull; för barnens, lärarnas och föräldrarnas skull. Lärarna 
förknippade pedagogisk dokumentation med en metod som används för att se 
barnens utveckling. Läraren (A) från förskolan Ankan berättade att dokumentationen 
förvandlas till pedagogisk dokumentation först när det sker reflektion över 
anteckningar eller fotografier som tagits under aktiviteter med barnen. Läraren 
beskrev att reflektion kan ske enskilt eller tillsammans med kollegor. Läraren (B) från 
förskolan Björnstugan beskriver att pedagogisk dokumentation används för att se 
vilken utvecklingsfas barn befinner sig i under hela förskoleperioden. Läraren (C) 
från förskolan Citrus berättade att det handlar dels om när lärarna tar kort på barnen 
när de gör olika aktiviteter eller när man antecknar tillsammans med barnen för att 
de ska minnas senare vad de har gjort. Läraren (D) från förskolan Dimman berättade 
att pedagogisk dokumentation innebär att arbeta med många olika saker, men först 
och främst handlade det om att kunna följa upp det individuella barnet. Läraren 
berättade vidare att den pedagogiska dokumentationen handlar om att kunna se i 
skapandet om det finns en utveckling hos det individuella barnet. 
 
4.1.2 Fördelar med pedagogisk dokumentation  

Majoriteten tyckte att det fanns många fördelar med pedagogisk dokumentation. 
Samtliga lärare beskrev att den pedagogiska dokumentationen hjälper det 
individuella barnet att se sitt eget lärande och utveckling. Att i efterhand studera 
dokumentationen som gjorts av barnens arbete och reflektera över den ansåg 
samtliga lärare är ett bra arbetssätt. Lärare (C) och (D) beskrev att detta gjordes för 
att veta hur man bör gå vidare i planeringsarbetet. Följande lärare (B), (C) och (D) 
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beskrev att de använder portfoliopärmar som underlag för att synliggöra barnens 
utveckling för föräldrar. Två lärare, (C) och (D), tyckte att det var till verksamhetens 
fördel att ha en digital fotoram på förskolan. På så sätt kunde barnens 
vårdnadshavare få bättre insyn i vad deras barn gjorde under dagarna. Lärare (D) 
nämner att den digitala fotoramen hjälper barnen att minnas olika händelseförlopp 
som förekommit på förskolan. Två lärare, (A) och (B), klargjorde att samlingarna är 
bra tillfällen att ta tillvara på barnens tankar. Lärare (B) berättade att de i samlingen 
låter barnen reflektera över saker de gjort, exempelvis ett temaarbete.  
 
Lärare (A) hade studerat en lärarstudent som medvetet reflekterat tillsammans med 
barn i samlingar om olika fenomen. Läraren fick insikt om hur barn inspireras av att 
höra varandras tankar. Läraren beskriver att hon själv sätter upp kort som tagits 
under projektarbeten med barnen och hon märker att barnen brukar samlas och 
diskutera runt bilderna. Läraren brukar ta tillvara på dessa spontana tillfällen och 
reflektera med barnen om deras pågående projekt. Hon förklarade att det finns ett 
stort intresse hos barnen att se sin egen utveckling.  
 
Lärare (B) på Björnstugan beskriver att reflektionen sker på liknande sätt, spontant 
och inte planerat. På frågan om vilken övrig dokumentation som finns på förskolan, 
beskriver lärare (A) att det finns bokstäver och månader uppsatta på olika ställen på 
väggarna. Läraren (A) tyckte det var bra att dessa fanns synliga så barnen lär sig 
känna igen dem. Läraren beskrev även att all dokumentation ska vara tilltalande för 
ögonen eftersom barnen rör vid dokumentationen. Det mesta som sätts upp på 
väggarna lamineras för att hålla bättre och se mer estetiskt tilltalande ut.  
 
4.1.3 Nackdelar med pedagogisk dokumentation  
Samtliga lärare ansåg att det fanns för lite tid för att genomföra det pedagogiska 
arbetet på det sätt de önskade. De tyckte att den pedagogiska dokumentationen 
naturligtvis ingick i deras pedagogiska uppdrag. En stor önskan fanns hos lärarna om 
utökad planerings- och reflektionstid inkluderad i arbetstiden. Lärare (A) och (B) 
berättade att den planeringstid och reflektionstid som fanns schemalagd inte räckte 
till, och flera av lärarna berättade att den tiden ofta går åt till andra uppgifter som 
finns inom förskolans verksamhet. Det kan handla om kontakt med 
barnavårdcentralen, logoped och familjecentrum. Läraren (A) tyckte att 
organisationen är uppbyggd på fel sätt för att ett bra dokumentationsarbete skall vara 
möjligt i verksamheten. Läraren berättade att drömmen vore att ha en förkortad 
arbetstid i verksamheten och resterande tid bör vara reflektionstid. I vår 
undersökning framkom av lärare (C) att de ibland inte kunde sätta upp barnens 
skapelser och teckningar på barnens höjdnivå på grund av platsbrist.  
 
Lärare (D) beskrev att de hade en stor barngrupp med varierande åldrar samt barn 
med särskilt behov av stöd. Läraren förklarade att på grund av detta hade de 
strukturerat verksamheten ”infernaliskt mycket”, men de hade en önskan att komma 
ifrån den stela strukturen. Under intervjun framkom att lärarna (C) och (D) inte hade 
tillgång till videokamera. Det fanns även önskemål hos lärare (D) att de själva kunde 
förbereda bättre inför dokumentationstillfällen, exempelvis se till att digitalkameran 
alltid har laddade batterier för att undvika att gå miste om viktiga händelser. 
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4.1.4 Olika hjälpmedel 
Användningen av pedagogisk dokumentation avspeglades på olika sätt i de olika 
förskolorna. Förskolorna Citrus och Dimman använde en digital fotoram som 
hjälpmedel för att kunna visa barnen samt deras vårdnadshavare vilka moment som 
genomförts under dagen. Lärarna beskrev att de oftast använder digitalkamera i 
verksamheten. Lärare (C) berättade att de i arbetslaget ibland noterade det som 
barnen gjort eller har sagt för att återberätta för barnets vårdnadshavare.  
 
Samtliga lärare beskrev att de använder sig av observationer för kommande planering 
och för att förutse barnets nästa steg. Lärare (C) och (D) beskrev att de gör flera 
skriftliga observationer inför utvecklingssamtal. Alla lärarna tyckte att teckningar och 
bilder som sätts upp på väggarna möjliggör interaktion för barnen sinsemellan, 
barnen kommenterade ofta varandras bilder och teckningar. Lärare (A), (B) och (C) 
beskrev att papper och penna används som hjälpmedel vid observationer av barn. 
Detta kan ske under planerade aktiviteter eller spontana. Lärare (A) har vid ett fåtal 
tillfällen använt sig av bandspelare samt videokamera. Att observera barn med hjälp 
av bandspelare och videokamera anser läraren ger en väldigt bra information om 
barnet, men trots detta görs det sällan på förskolan. Läraren (B) förtydligade att det 
är barnens alster som används, de sätts upp på väggar samt i barnens 
portfoliopärmar. Läraren (D) berättade att de använder mycket fotografier som 
dokumentations hjälpmedel i förskolan. 
 
4.1.5 Barns tillgänglighet och delaktighet 
I vår undersökning framkom att flera av lärarna på de olika förskolorna använder sig 
av ett arbetssätt där de tar en viss hänsyn till barns perspektiv. Lärarna berättade att 
de arbetade med att följa upp det individuella barnet på samtliga förskolor. Enligt 
lärarna har samtliga barn en egen portfoliopärm på förskolan. Alla lärarna hade 
observerat att barnen har stort intresse av att följa sin dokumentation i pärmen. Det 
fanns även en del hinder i verksamheterna för barnen. Lärare (A) från förskolan 
Ankan beskrev att barnens portfoliopärmar fanns i barnens höjd så de kan nå dessa, 
men barnen fick inte ta pärmarna utan att be om tillåtelse. Orsaken till detta var att 
innehållet ofta hade blivit förstört om barnen tittade utan en närvarande vuxen, 
ansåg läraren. På frågan om det fanns något sätt lärarna kunde göra för att få 
materialet mer hållbart så förklarade läraren att det var en kostnadsfråga. Att 
laminera alla saker som sätts in i portfoliopärmen blir för oekonomiskt. Läraren 
svarade att det skulle vara bra för barnens egna reflektioner med varandra om de fick 
titta i portfoliopärmarna på egen hand.  
 
Läraren (B) från Björnstugans förskola beskrev att portfoliopärmarna fanns 
tillgängliga för barnen, men de sitter ganska högt upp på en hylla så barnen måste be 
om hjälp av någon för att ta ner dem. Läraren (B) beskrev att de samlar allt som 
barnen gör i olika pärmar och mappar. När barnen sedan slutar på förskolan får de ta 
med sig sin pärm. Samtliga lärare nämnde att barns delaktighet i den pedagogiska 
dokumentationen kunde förbättras genom att förändra rutiner och samtala mycket 
mer med barnen om deras teckningar och skapelser. Samtliga lärare beskrev att de 
sätter upp en del av barnens alster på väggarna.  
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Lärare (A) och (B) berättade att under tema eller projektarbeten så finns materialet 
ofta uppsatt på väggarna så att barnen kan samtala om dem med varandra och 
tillsammans med en lärare. Dessa samtal sker spontant och är sällan planerade. I vår 
undersökning framkom även att det fanns intresse hos lärare (A) och att låta barnen 
själva ta kort, men eftersom risken är stor att barnen kommer att ha sönder kameran 
så gjordes inte detta. En stram ekonomi, förklarade läraren, förminskar barns 
delaktighet i dokumentationsprocessen. Lärare (C) berättade att de inkluderar 
barnen på förskolan, exempelvis när barnen fick låna hem förskolans kamera för att 
kunna ta kort på sin spargris. Samtliga lärare placerade barnens dokumentation i 
portfoliopärmarna. Lärare (B) däremot berättade att barnen vid enstaka tillfällen får 
stoppa in materialet under rätt flik i portfoliopärmen tillsammans med läraren. 
Lärare (D) från Dimmans förskola berättade att allt som finns i pärmar är tillgängligt 
för barnen.  
   
4.1.6 För vems skull sker den pedagogiska dokumentationen? 
Majoriteten av lärarna berättade att de dokumenterade för det individuella barnet. 
Detta gjordes för att barnen skulle kunna följa sitt eget lärande och utveckling och ges 
möjlighet att reflektera ensam och tillsammans med andra barn eller vuxna. 
Samtliga lärare beskrev att vårdnadshavarna är en viktig målgrupp. De ansåg att en 
del av dokumentationen placeras synligt för att vårdnadshavare skulle ges insyn i vad 
barnen gör på förskolan. Ytterligare en sak som lärare (A) och (B) var eniga om var 
att det ska synas när man kommer in på förskolan att det är en lärandemiljö. Lärare 
(A) uttryckte följande. 
 

När man kommer in i en förskola då ska man se att det här är en förskola 
och en lärande miljö. Det är inte som hemma. Jag tycker inte gardiner är 
så där jätteviktiga, utan det ska finnas textmiljöer. Det ska finnas 
dokumentation på väggarna och mötespunkter för barn.  
 

Lärare (A) från Ankans förskola berättade att det är viktigt att vårdnadshavare förstår 
att det är en pedagogisk verksamhet där barnen lär sig och inte någon form av 
barnpassning. Lärare (C) från Citrus förskola berättade att de har drop-in en gång per 
termin, då föräldrar och släktingar är välkomna. Vid detta tillfälle får samtliga 
möjlighet att betrakta barnens skapelser. Lärare (B), (C) och (D) förklarade att en 
stor del av dokumentationen används som underlag vid föräldrasamtal. Samtliga 
lärare på de fyra förskolorna ansåg att de dokumenterade för sin egen skull för att 
kunna fortsätta planera aktiviteter där barnens intresse ligger i fokus och som leder 
barnen framåt i sin utveckling. Lärare (C) berättade att dokumentationen av barn 
användes även som underlag för reflektion kollegor emellan. Lärare (A) förklarade att 
det är viktigt att dokumentera för att kollegor ska kunna ta del av viktig information 
om barnen som de annars skulle kunna gå miste om. Lärare (D) berättade att de 
dokumenterade för barnens skull för att kunna se vad barnet behöver i nästa steg. 
Enligt lärare (D) förekom också pedagogisk dokumentation ibland bara för att det 
skulle finnas någonting att sätta upp på väggarna. Det framkom att barnen tycker att 
det är roligt att rita, måla och skapa. 
 
4.1.7 Sammanfattning av lärarintervjuer 
I vårt resultat framkom att i samtliga förskolor sker det mer dokumentation än 
pedagogisk dokumentation där lärarna reflekterar tillsammans med barnen. Samtliga 
lärare använder sig av observationer för att se var i utvecklingen barn befinner sig, 
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samt för kommande planering av verksamheten. Samtliga lärare har en önskan om 
att det skulle finnas mer tid för dokumentation för att kunna följa upp varje barn mer 
individuellt. I vårt resultat framkommer även att samtliga lärare ser att 
dokumentationen gynnar barnet positivt, då de får syn på sitt eget lärande. Lärarna 
använder dokumentation för att synliggöra verksamheten för föräldrar och för att 
öppna upp för en dialog.  
 
4.2. Resultatredovisning av barnintervjuer 
I resultatdelen kommer vi att beskriva resultatet från åtta barnintervjuer som 
genomfördes i fyra olika förskolor med två barn från respektive förskola. Underlaget 
för intervjuerna var fem frågeställningar (finns i bilaga C). Vi har utgått från 
forskningsfrågorna när det gäller indelning av rubrikerna. Indelningen av rubrikerna 
har skett för att tydligare kunna synliggöra barnens uppfattning om pedagogisk 
dokumentation i förskolan. Vi har modifierat citaten så att de blir läsbara. Vi har 
använt oss av fingerande namn för att tillgodose barnens anonymitet. Barnens 
fingerade namn har fått samma första bokstavsbeteckning som lärarna på respektive 
förskola, detta för att läsaren skall kunna koppla samman vilka barn som hör till 
respektive förskola.  
Förskolan Ankan: barnens beteckning blir (A1) och (A2). 
Förskolan Björnstugan: barnens beteckning blir (B1) och (B2).  
Förskolan Citrus: barnens beteckning blir (C1) och (C2).  
Förskolan Dimman: barnens beteckning blir (D1) och (D2). 
 
4.2.1 Digitalkamerans användning i förskolan  
I vår undersökning framkom att barnen hade varierade tankar om digitalkamerans 
användning i förskolan. Samtliga åtta barn beskrev att de hade sett lärarna använda 
digitalkameran vid olika tillfällen. Barnen berättade att lärarna brukade ta kort när 
de lekte. Barnet (B1) från förskolan Björnstugan berättade att ibland får man fråga 
läraren om man vill att de ska ta ett foto. Ett annat barn (B2) på samma förskola 
berättade att lärarna brukade ta kort när de lekte med lera och vatten. Samma barn 
beskrev att ibland tog läraren kort när barnen ritade och läraren satte därefter upp 
korten på väggen. Tre av barnen, (A1), (A2) och (D2) berättade att lärarna inte tog 
kort på barnen, utan på föremål som fåglar, blommor och myror. Ett barn (A2) från 
förskolan Ankan, berättade att alla förskollärarna brukar ta kort på förskolan, men 
barnet ger inga ytterligare konkreta exempel på vad eller när detta sker. Ett annat 
barn (B2) nämnde att de inte fick se på fotografierna för att de för det mesta stannade 
kvar i kameran. Barnet (D2) från förskolan Dimman utryckte sig så här. 

 
När vi satt därinne och läste en bok. Vi var så fina, så fröken tog kort på 
oss. 
 

De flesta barnen upplevde att det fanns många fotografier i förskolan, däremot hade 
de inte så ofta samtal tillsammans med lärarna om fotografierna. Barnet (C1) från 
förskolan Citrus berättade att de ibland tittade på de tagna korten tillsammans med 
lärarna. Barnet (D2) kom nästan inte ihåg när läraren sist använde kameran. Samma 
barn beskrev att läraren inte tog kort när de lekte eller hade samlingar.  
 
4.2.2 Placering av pedagogisk dokumentation  
Samtliga barn i vår studie berättade att det fanns fotografier och teckningar på 
väggarna på förskolorna. Barnet (D2) berättade att i målarrummet fanns bilder och 
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ett träd med löv som läraren hade skapat. Majoriteten av barnen berättade mycket 
vid samtalet om sina egna portfoliopärmar. Barnet (D2) från Dimmans förskola 
berättade samtidigt som han tittade i pärmen att han inte kunde skriva siffran fem 
när han var liten, men i dagsläget hade han lärt sig skriva. Två av barnen (B1) och 
(B2) var medvetna om att pärmarna var ett viktigt dokument som följde med om de 
skulle byta förskola. Barnen (A2) och (B1) visste att de inte fick ta ut innehållet ur 
portfoliopärmarna. Det framkom att barnen (A1), (B1) och (D2) var medvetna om att 
det i pärmen fanns saker som de själva hade gjort när de var små. Några av barnen 
(A1), (D1) och (D2) hade tillgång till sina egna portfoliopärmar när som helst under 
dagen. En del andra barn, (A2), (B1), (B2), (C1) och (C2), fick be lärarna om tillåtelse 
när de ville titta i portfoliopärmen och barnen beskrev att fröken tillåter dem att titta.  
 
Ett barn (C1) beskrev att barnen brukade titta i portfoliopärmar vid samlingarna. Det 
framkom att samtliga barn i vår undersökning tittade i portfoliopärmarna ensamma 
och ett barn, (B2), tittade ibland tillsammans med en lärare. Alla barnen fick frågan 
om de visste var pärmarna var placerade och samtliga svarade att de visste var den 
fanns, några barn, (B2), (C1) och (C2), beskrev portfolion fanns. Pärmarna var 
placerade högt uppe på en hylla. Majoriteten av barnen berättade att de tyckte om att 
titta i sina portfoliopärmar. Barnet (B2) tyckte däremot inte om att titta i sin 
portfoliopärm, barnet berättade inte om orsaken till detta.  
 
4.2.3 Barnens tankar om delaktighet  
I vår undersökning framkom att barnen var delaktiga i vissa moment i den 
pedagogiska dokumentationen. Barnet (D1) berättade att lärarna skrev barnens namn 
och datum på teckningarna. På förskolan Björnstugan berättade barnen (B1) och (B2) 
att de brukade samtala med lärarna om vad de hade ritat. Barnet (B2) berättade 
vidare att de brukar prata om kort som läraren sätter upp på väggen som läraren tagit 
under en aktivitet. Samma barn fick syn på ett träd och beskrev teckningarna i 
rummet där intervjun genomfördes. Vi ställde frågan till barnet om lärarna brukade 
fråga vad bilden föreställde?  
 

Fröken frågar: Vad finns det på trädet?  
 

Barnet (D2) på Dimmans förskola berättade om ett träd som lärarna hade skapat och 
barnen fick klistra fast sina teckningar på trädet. De tyckte om trädet och 
kommenterade trädet sinsemellan. Barnet berättade att de brukade samlas kring 
trädet och samtala med andra barn vad de hade gjort. Barnen var delaktiga så tillvida 
att de fick sätta upp sina teckningar. Barn (D2) uttryckte sig så här. 
 

Om mina teckningar är jättefina då brukar fröken fråga mig: Får jag sätta 
in dem i din pärm? 
 

Barn (B1) beskrev att lärarna brukade ta fotografier och lägga in i barnens 
portfoliopärmar. Samtidigt som barnet berättade detta pekade barnet på 
portfoliopärmen som låg på bordet. Barnet (C1) berättade att lärarna inte brukade 
prata med barnet om teckningar och bilder, däremot nämnde barnet (C2) att de 
ibland samtalar om hans teckningar eller bilder. Vi frågade samtliga barn under 
intervjuerna var de gjorde av sina teckningar. De flesta av barnen sa att de lade 
teckningarna i lådan på hyllan eller tog med dem hem.   
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4.2.4 Sammanfattning av barnintervjuer 
I vårt resultat framkom att barnen är delaktiga vid de olika 
dokumentationstillfällena. Det framkom att barnen dokumenterades med hjälp av 
digitalkamera. De kunde titta på dokumenterade fotografier och teckningar vid olika 
tillfällen. De fanns på väggarna i deras förskolor. Däremot hade alla barn inte fri 
tillgång till sina portfoliopärmar när som helst under dagen på grund av portfolions 
placering. Det positiva var att barnen tyckte väldigt mycket om sina pärmar och 
ibland ville gärna betrakta innehållet vid olika tillfällen. Vårt resultat visar att 
portfolion var värdefull för barnen. 

 
 
5. Resultatanalys och diskussion 
5.1 Metoddiskussion  
Vårt metodval upplevde vi som relevant för vår forskning. Genom att genomföra 
inspelade intervjuer kunde vi lyssna på inspelningen i den utsträckning som vi var i 
behov av, så att resultatet blir mer tillförlitligt. Vi upptäckte att det krävs en del 
kunskaper och övning för att lyckas genomföra intervjuer. Vi kände att vi saknade 
den kunskapen för att, exempelvis när vi transkriberade upptäckte vi att det var 
många onödiga fraser och ord som vi hade sagt under intervjuernas genomförande. 
Enligt oss gav det insamlade materialet en tydlig bild av hur lärarna arbetar med 
pedagogisk dokumentation på de olika förskolorna. 
 
5.2 Resultatanalys 
Under resultatanalys kommer vi att analysera, tolka och beskriva resultatet av 
förskollärarintervjuerna och barnintervjuerna. Resultatanalysen kommer att kopplas 
med tidigare forskning som finns i den teoretiska bakgrunden. Syftet med den här 
studien var att ta reda på vilken funktion den pedagogiska dokumentationen fyller i 
förskolan. Lärarnas tankar om pedagogisk dokumentation och hur det sedan omsätts 
i praktiken i förskolan. Vi ville även ta reda på barnens uppfattning och inflytande i 
den pedagogiska dokumentationen. De frågor vi sökte svar på var, vilken funktion 
anser förskollärarna att den pedagogiska dokumentationen fyller i förskolan? Vi 
undrade även på vilket sätt förskollärarna synliggör den pedagogiska 
dokumentationen för barnen? Vilka uppfattningar har barnen på Ankans, 
Björnstugans, Citrus och Dimmans förskolor om dokumentationens innebörd? 
 
5.2.1 Fördelar med pedagogisk dokumentation  
Vårt resultat visade att alla lärarna ansåg att pedagogisk dokumentation som verktyg 
alltid ansågs ”föra med sig” något bra och användbart inför planeringen av 
kommande verksamhet. Vi tolkade samtliga lärarnas beskrivningar av pedagogisk 
dokumentation att det främst handlar om att synliggöra barnens utveckling. Lärarna 
beskrev att dokumentation synliggör barns lärande och ger dem vidare tankar om hur 
de ska följa upp barnens individuella utveckling. Detta beskriver även Åberg och Lenz 
Taguchi (2007). Lärare (A) och (B) berättade att det sker samtal om dokumentation 
som sätts upp under tema och projektarbeten. På förskolan Ankan framkom att det 
finns tankar hos läraren (A) som överensstämmer med det Åberg och Lenz Taguchi 
(2007) skriver, nämligen att det är först när reflektion sker över dokumentationen 
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som det förvandlas till pedagogisk dokumentation. Vidare beskrev läraren (A) att hon 
brukar sätta upp kort på barnen när de är mitt uppe i ett projekt. Barnen samlas runt 
dessa kort och läraren tar tillfällen i akt att samtala med barnen om sina tankar. 
Vygotskij (1995) anser att samspel och kommunikation leder till en utveckling hos 
människor. En lärare (B) på förskolan Björnstugan beskriver att hon använder 
pedagogisk dokumentation för att få en inblick i vilken utvecklingsfas barnet befinner 
sig i. Enligt Wehner-Godée (2010) är det vanligt förekommande att det fortfarande 
lever kvar ett synsätt där barn ska klara av specifika saker vid en viss ålder. Lärarna 
från Citrus och Dimmans förskolor beskrev att de dokumenterar mer inför 
föräldrasamtal än under övriga delen av terminen. Detta vi tolkar som att fokus blir 
att visa föräldrar vilken utvecklingsfas barnet befinner sig i istället för att använda det 
som underlag för kommande planering. Samlingarna beskrivs i vår studie som bra 
tillfällen att reflektera med barnen om deras tankar. En lärare (A) beskrev i vår studie 
att hon fick syn på hur barn inspireras och lär av varandra när en lärarstudent lät 
barnen dela med sig av sina tankar i en samling. Åberg och Lenz Taguchi (2007) 
skriver att samlingar är bra tillfällen att synliggöra barns tankar för varandra.  
Läraren kan agera nyfiket och intresserat för att ge barn möjlighet att förmedla sina 
tankar om vad de har gjort och lärt sig. Vi tolkar att lärarna på det här sättet kan visa 
barnen en väg in i en värld där demokratisk anda råder.  
 
5.2.2 Nackdelar med pedagogisk dokumentation 
Vår tolkning av lärarnas beskrivningar är att den största nackdelen som samtliga 
lärare vi intervjuat ser med pedagogisk dokumentation är att det är tidskrävande. Det 
fanns inte utrymme i verksamheten att genomföra observationer med efterföljande 
reflektioner i den utsträckning som de skulle önska. Det fanns tankar hos lärare (A) 
från förskolan Ankan att verksamheten borde struktureras om på organisatorisk nivå, 
så att det frigörs mera tid för att kunna utföra mera dokumentation med efterföljande 
reflektion tillsammans med barn och kollegor. Åberg och Lenz Taguchi (2007) skriver 
att så som dagens förskola är uppbyggd krävs förändringar på organisatorisk nivå för 
att det ska bli varaktiga förändringar. Vi tolkar lärarnas svar som att det finns ett 
missnöje med förskolan som struktur vilket medför att lärarna ser den pedagogiska 
dokumentationen som en belastning. Kennedy (1999) skriver att det inte är brist på 
tid, utan en ändrad inställning till vad som är viktigt i verksamheten och hur man vill 
fördela tiden som blir avgörande för om förändringar är möjliga i verksamheten. Att 
använda sig av pedagogisk dokumentation innebär ett nytt förhållningssätt och det 
innebär att det sätt lärarna tidigare arbetat på måste omvärderas. Det framkom att 
det finns en vilja hos samtliga lärare att göra barn mer delaktiga, men att lärarna ser 
tidsbrist som ett stort hinder för att det ska vara möjligt att involvera barnen mer i 
dokumentationsprocessen.  
 
Vår tolkning av resultatet är att dokumentation som arbetsform upplevs som positiv, 
men lärarna har svårt att få in mer pedagogisk dokumentation i verksamheten så som 
den är planerad idag. Åberg och Lenz Taguchi (2007) skriver att det är vanligt att 
ange tidsbrist som en orsak till att utesluta moment i förskolan. Författarna menar att 
det är att ”skyffla bort” ansvaret över den egna praktiken. Enligt Åberg och Taguchi 
(2007) tar det tid att förändra ett tankesätt och det krävs att arbetslaget är stöd i 
denna process. Samtliga lärare i vår studie ansåg att det fanns saker de kunde ändra 
på i sin verksamhet för att göra barnen mer delaktiga. En sak som nämns är att 
lärarna bör frigöra mer tid för att reflektera med barnen om barnens skapande. 
Varför detta inte gjordes är svårt att spekulera i, förklaringen till ett motstånd kan 
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som Åberg och Lenz Taguchi (2007) beskriver vara att det som är främmande alltid 
kan vara skrämmande till en början. Det gäller att läraren lär sig att se den 
pedagogiska dokumentationen som en process som aldrig tar slut, där läraren 
tillsammans med barnen formar en miljö som inspirerar och motiverar både lärarna 
själva och barnen. I läroplanen (Lpfö 98) står att barn ska involveras och få ta del av 
både planerig och genomförande i verksamheten på ett demokratiskt sätt. Vårt 
resultat visar, att så som pedagogisk dokumentation sker idag i de förskolor som vi 
studerat, uppnår ingen förskola målet att demokrati ska genomsyra hela 
verksamheten.  
 
5.2.3 Dokumentationsmetoder 
Samtliga barn som ingick i vår studie hade tillgång till en egen portfoliopärm.  
Ellmin och Ellmin (2003) skriver att portfolio är en värdefull handling som synliggör 
barnets utveckling. I vår undersökning framkom att det inte var vanligt 
förekommande med videoinspelningar eller inspelningar av barnintervjuer i 
förskolans verksamhet. Endast på förskolan Ankan nämnde läraren (A) att det var en 
väldigt bra metod att använda sig av för att få fram information om hur barn tänker. 
Lenz Taguchi (1997) beskriver att genom att använda sig av olika 
observationsmetoder kan läraren reflektera om och om igen och på så sätt få nya 
synvinklar av barnens tankar. Övriga hjälpmedel som samtliga lärare använde var 
papper och penna och det fanns även beskrivning hos en lärare (B) att det är barnens 
”egna alster” som används för att dokumentera med på förskolan. Åberg och Taguchi 
(2007) skriver om en studie där de själva började utföra medvetna observationer med 
hjälp av anteckningar och inspelningar av det barnen sa under olika aktiviteter. 
Upptäckten som gjordes var att lärarna insåg att de tidigare gått miste om hur barnen 
tänkte och vad de verkligen klarade av. Utan observation som verktyg med 
efterföljande reflektion med barn och kollegor skulle de aldrig kunnat börja utmana 
barnen. Vår uppfattning är att oavsett dokumentationsmetod krävs det att lärarna är 
aktivt närvarande i barngruppen. Emilson (2003) menar att det krävs stort 
engagemang för arbetet och läraren bör delta i aktiviteter som är betydelsefulla för 
barnen för att få tillgång till barns tankar.  
 
5.2.4 Barns delaktighet och tillgänglighet 
I vårt resultat framkom att samtliga barn hade en viss delaktighet vid olika 
dokumentations tillfällen. Vår tolkning är att genom pedagogisk dokumentation 
kunde barnen studera sitt eget lärande och utveckling. Barnen kunde skåda ”sitt 
görande” i verksamheten och lärarna möjliggjorde interaktion i samtliga förskolor 
genom att exempelvis sätta upp teckningar och skapelser. Här är lärarens roll stor 
och Benn (2003) skriver att lärarens roll är att vara konstruktör, reflektionspartner 
och medforskare.  
 
Majoriteten av barnen tyckte om titta i sina portfoliopärmar. Endast ett av barnen 
(B2) svarade att portfoliopärmen inte var rolig att titta i. Ellmin och Ellmin (2003) 
skriver att portfolioinsamling ska upplevas som en meningsfull process och i pärmen 
ska det finnas material som är betydelsefullt för barnen. Det kan vara värt att fundera 
över om barn skulle uppskatta sin vardag om de inte fick göra saker som berör dem?  
Barnen (A1), (B1) och (D2) berättade att portfoliopärmens innehåll påminde dem om 
saker som de hade gjort när de var små. Ett av barnen (D2) från förskolan Dimman 
berättade att när han var liten kunde han inte skriva siffran fem. Han betonade också 
att han hade blivit stor och kunde detta i dagsläget. Vår uppfattning var att om barnet 
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inte hade sett sina tidigare teckningar då hade inte barnet reflekterat över det.  
Ellmin och Ellmin berättar att portfolio inte täcker en fullständig utveckling, men 
portfolio är en bra metod att använda sig av för att synliggöra en del av barns 
läroprocess. Vårt resultat visar att barnen (A2), (B1), (B2), (C1), och (C2) inte hade 
tillgång till portfoliopärmarna, utan att barnen fick be läraren om tillåtelse. Vårt 
resultat visar att portfoliopärmen var en viktig pärm som barnen (B1) och (B2) fick 
med sig när de bytte förskola. Ellmin och Ellmin lyfter också fram att portfolio är 
viktigt att få med sig vid skolbyte. Vår tolkning är att vid sådana tillfällen kan pärmen 
vara en trygghet för barnet, eftersom det där finns många tidigare upplevda minnen. 
Vår tolkning av samtal om portfoliopärmar med barnen är att barnen finner stor 
glädje av att kunna gå tillbaka och bläddra i pärmen och följa sin utveckling. Ellmin 
och Ellmin anser att portfolio är ett modernt sätt att se på kunskap och livslångt 
lärande. Åberg och Lenz Taguchi (2007) menar att det som krävs för att en 
verksamhet ska kunna ändras till att bli en reflekterande verksamhet där barnen blir 
delaktiga är att lärarna ändrar sin barnsyn.  
 
Barnen (B1) och (B2) beskrev att de brukar beskriva för lärarna vad deras teckningar 
föreställer. Vi tolkar barnens svar att läraren visar engagemang då barnet beskriver 
att läraren frågar barnet (B2): vad finns det på trädet? Eriksson (2009) skriver att 
barns delaktighet handlar om att bli sedda och hörda i verksamheten. Det framkom i 
vårt resultat att samtliga barn hade valmöjligheter om vad de skulle göra med sina 
skapelser, vilka teckningar de ville sätta in i sina portfoliopärmar och vilka de ville ta 
hem. Detta tolkar vi som att lärarna är lyhörda för barns perspektiv. Vygotskij (1995) 
poängterar att det är en förutsättning att vuxna är med i barnens värld. I studiens 
resultat framgår en viktig aspekt, att barnen (A1), (A2) och (D2) ibland kunde 
uppleva att lärarna vid dokumentationstillfällena hade större fokus på andra föremål 
än på barnen själva.  
 
5.2.5 För vems skull? 
Resultaten visar att dokumentationen i samtliga fyra förskolor är ämnad för 
förskollärarna, barnen och barnens vårdnadshavare.  
 
5.2.5.1 Förskollärarna 
Resultatet visar att samtliga lärare på de olika förskolorna, dokumenterar för sin egen 
skull för att synliggöra den verksamhet som de själva bedriver. De menar att 
dokumentationen leder dem vidare i planeringsarbetet med barnen. Samtliga lärare 
tog hjälp av olika hjälpmedel såsom digitalkamera och anteckningar. Hjälpmedel 
hjälper lärarna att synliggöra och utvärdera, hur verksamheten har varit, hur den är 
idag och hur den kan se ut i framtiden. Doverborg och Anstett (2003) skriver att 
dokumentation är ett viktigt underlag för att synliggöra den pedagogiska 
verksamheten. Lärarna (D) från Dimmans förskola uttryckte att de hade strukturerat 
verksamheten ”infernaliskt mycket”. Orsaken till att inte hinna dokumentera var att 
det fanns för få lärare som arbetade i verksamheten. Eriksson (2009) beskriver att 
lärarna i förskoleverksamheten är styrda av barngruppens storlek. På en av 
förskolorna beskrev lärare (C) att det antecknades vad barnen hade gjort och därefter 
förmedlades detta för arbetskamraterna. Läraren beskrev att på så sätt kunde alla 
barn i verksamheten synliggöras. Tidsbrist gör att lärarna inte hinner se alla barn 
samtidigt, därför hade lärarna på Citrus förskola hade utvecklat ett ”smidigt sätt” för 
att veta vad alla barn hade sysslat med under dagen. En stor fördel var även att 
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lärarna kunde förmedla information om barnet för barnets föräldrar, eftersom alla 
lärarna visste vad alla barn hade gjort under dagen.  
 
 
5.2.5.2 Barnen  
Resultatet visade att alla barnen på samtliga fyra förskolor hade en egen 
dokumentationspärm. Det var uppenbart för oss att portfolio var ett värdefullt 
redskap eftersom barnen beskrev innehållet med glädje när vi frågade om de kunde 
berätta vad som fanns i pärmen, de var väl insatta i pärmarnas innehåll. Ellmin och 
Ellmin (2003) skriver att barnen upplever portfolio som en meningsfull pärm som 
ger dem motivation till vidare utveckling. Vårt resultat visade att samtliga förskolor 
hade bilder och fotografier på väggarna. Det hade varit stor skillnad om det inte hade 
funnits dokumentation på väggarna. Barnen hade då inte haft möjligheter att studera 
vad andra barn har gjort. Vygotskij (1995) skriver att barn först måste uppleva 
meningsfulla sammanhang med andra för att sedan kunna gå vidare till en högre 
utvecklingsnivå. Det framkom också av lärare (D) att det inte alltid fanns ett 
pedagogiskt syfte med dokumentationen. Ibland placerades barnens teckningar upp 
på väggarna, läraren menar att barnen uppskattar dokumentationen eftersom det är 
barnens egna skapelser. Lenz Taguchi (1997) skriver att barn söker sig till varandra 
för att se och jämföra sina tankar. Lenz Taguchi skriver att det kan vara bra för 
läraren att stå vid sidan och observera för att träna upp sin förmåga. Kennedy (1999) 
beskriver också detta, men författaren menar att det är viktigt att läraren successivt 
intar en aktiv roll och använder sig av insamlat material för att kunna utmana 
barnen. 
  
5.2.5.3 Vårdnadshavare  
I vårt resultat framkommer att det ska synas att förskolan är en lärandemiljö. Lärare 
(A) och (B) förklarade att skapelser som finns på väggarna ska berätta vilka typer av 
aktiviteter som barnen håller på med. Åberg och Taguchi (2007) beskriver att det 
skall finnas dokumentation väl synligt som är tillgängligt för föräldrar. I studien 
framkom att möjligheterna för att öppna upp en dialog mellan föräldrar och lärare 
blir större om man tydligt visar upp barnens alster. Vårt resultat tyder på att lärarna 
fyller i portfoliopärmarna successivt under terminens gång. Vårt resultat visar också 
att lärare (B), (C) och (D) använder barnets portfoliopärm för att synliggöra barnets 
framsteg och utveckling för föräldrar. Lärarna beskriver att observationer och 
insamling till portfolion gradvis ökar inför utvecklingssamtal. Vi ansåg att det kan 
vara svårt att ge en tillförlitlig beskrivning av barnens läroprocess om all 
dokumentationen sker under en kort tid. Det kan även vara ganska meningslöst för 
barnen om portfolion innehåller bara fotografier eller teckningar som de har gjort de 
senaste veckorna. Förskollärarna (C) och (D) förmedlade att föräldrarna tycker om 
att titta i barnens portfolio. Enligt Doverborg och Anstett (2003) möjliggör 
dokumentation att det öppnas en dialog mellan barn, förskollärare och 
vårdnadshavare. I vårt resultat framkommer inte hur mycket dialoger som förs om 
barnens lärande mellan lärare och föräldrar i det vardagliga mötet. Vår uppfattning 
var att lärarna arbetar även med dokumentation för att hålla ett bra samarbete med 
hemmet vid liv”. 
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5.2.6 Kopplingar mellan förskollärares och barns uppfattningar 
Under denna rubrik kommer vi att sammankoppla lärarnas och barnens tankar om 
dokumentation på Ankans, Björnstugans, Citrus och Dimmans förskolor. 
 
Ankan 
Lärare (A) på förskolan Ankan beskrev att hon ibland brukar skriva ner barns tankar 
och ta kort på barnen när de håller på med olika teman på förskolan. Läraren sätter 
sedan upp bilder på väggen och berättar att hon brukar inleda spontana samtal om 
bilderna med barnen. Barnen (A1) och (A2) beskrev precis som läraren att det fanns 
teckningar och fotografier uppe på väggarna. Barnet (A1) berättar under intervjun om 
bilder på myror som fanns uppsatta på väggen på förskolan. Barnen (A1) och (A2) på 
förskolan Ankan har uppfattningen av att de kort som läraren tar och sätter upp på 
väggen, mer symboliserar föremål som till exempel myror och fåglar än kort på dem 
själva. Läraren berättade vidare att samtliga barn har en egen portfoliopärm, men att 
barnen endast får titta i sin portfolio med en närvarande vuxen. Barnen beskrev att 
de vet var portfoliopärmarna är placerade. Det finns skilda uppfattningar hos barnen 
om hur tillgänglig portfolion är. Barnet (A1) beskrev under intervjun att han får ta 
portfoliopärmen när han vill. Barnet (A2) däremot beskrev att hon måste fråga 
läraren innan hon får ta ner sin pärm och titta i. Barnet beskrev att läraren brukar 
tala om att hon inte får ta ur saker ur pärmen. Läraren berättade under intervjun att 
anledningen till att en vuxen måste närvara när barnen läser i portfolion är att 
innehållet ofta blivit förstört. Läraren och barnen beskriver liknande händelser som 
brukar förekomma på förskolan och vår slutsats är att lärarens och barnens tankar 
om hur pedagogisk dokumentation utövas på Ankans förskola stämmer väl överens 
med varandra.  
 

Björnstugan 
På Björnstugans förskola beskrev barnen (B1) och (B2) att läraren tar kort under 
olika aktiviteter. Detta stämmer väl överens med lärarens beskrivning av att kameran 
är ett hjälpmedel som används i stor omfattning på förskolan. Läraren (B) beskriver 
att de samlar in material även för att kunna visa för föräldrarna, dessa kort och alster 
placeras oftast i barnens portfoliopärmar. Barnet (B2) beskriver att läraren brukar 
visa fotografier för föräldrar vilket visar att det finns en medvetenhet hos barnet att 
dokumentationen även är tillgänglig för föräldrar. Läraren beskriver även under 
intervjun att barnen uppskattar att se vad de gjort under hela deras förskoleperiod. 
Under vår intervju med barnet (B1) framkommer att hon är medveten om att det 
finns teckningar i portfoliopärmen från det att hon var liten. Här kan vi se att 
lärarens och barnets uppfattning om att portfoliopärmen synliggör barnens 
utveckling på förskolan stämmer överens. Läraren berättade att barnen får ta 
portfoliopärmen när de vill, dock finns pärmarna i en hylla som gör att de är svåra för 
barnen att nå. Både barn (B1) och (B2) förklarar att de måste fråga fröken om lov 
innan de får titta i portfoliopärmen. Barnet (B2) beskriver även att portfolion ligger 
placerad på en hylla. Lärarens och barnens uppfattningar om placering och möjlighet 
att nyttja portfolion stämde väl överens. Barnen berättade att de brukar prata med 
läraren om teckningar och kort som finns på som finns på förskolan. Detta stämde till 
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viss del överens med det läraren beskrev. Läraren beskrev att reflekterande samtal 
förekommer men inte i den utsträckning som vore önskvärt.  
 
 
 
Citrus 
På förskolan Citrus berättade läraren (C) att de använde kameran för att 
dokumentera. Denna uppfattning stämde överens med barnens (C1) och (C2) 
beskrivningar att de hade sett lärarna använda kameran vid olika tillfällen, däremot 
barnet (C2) kom inte ihåg när läraren använde kameran senast. Läraren berättade att 
de placerade barnens skapelser på väggarna och även detta stämde överens med 
barnens berättelser. Barnen på Citrus förskola beskrev att det fanns fotografier och 
teckningar på väggarna. Däremot tyckte läraren att de kunde samtala mer med 
barnen om det barnen gör och även samtala mer med barnen om barnens skapelser, 
eftersom hon uttryckte att barnens tankar synliggörs i teckningar. Barnen (C2) 
beskrev att ibland samtalar de med läraren om kort och teckningar, däremot barnet 
(C1) berättar att läraren inte brukar prata med barnen om deras teckningar. Under 
intervju framkom att barnens (C1) och (C2) portfolio var placerat högt upp på en 
hylla, men barnen fick be om tillåtelse när de skulle titta i pärmarna. Läraren ger 
ingen tydlig beskrivning om var portfoliopärmarna var placerade eller hur tillgängliga 
de var för barnen. Däremot berättade läraren att de tittade tillsammans med barnens 
föräldrar när de har utvecklingssamtal. Läraren beskrev att den digitala fotoramen 
fyllde en viktig funktion och den uppfattningen hade även barnen på förskolan 
eftersom barnen beskrev att de kunde gå fram och titta på fotografier. Vår slutsats är 
att barnen är delaktiga på Citrus förskolan när lärarna dokumenterar.  
 
Dimman 
På förskolan Dimman framkom att barnen (D1) och (D2) hade tillgång till sin 
portfolio när som helst under dagen, även läraren berättade att de kunde titta i sin 
portfolio när som helst och allt som fanns i barnens portfolio var tillgängligt för dem.  
Barnen på Dimmans förskola kände sig delaktiga i arbetsprocessen, enligt barnen 
frågade fröken exempelvis vad ser du på bilden. Detta stämde överens med det 
läraren berättade att de dokumenterade för barnens skull för att kunna se vad barnet 
behöver i nästa steg, men läraren hade en önskning att samtala mer tillsammans med 
barnen om barnens skapelser och teckningar. Barnen tyckte om den digitala 
fotoramen, även läraren (D) beskrev att den digitala fotoramen hjälpte barnen 
minnas vad de hade gjort vid olika tillfällen på förskolan. Läraren berättade att de 
hade strukturerat verksamheten på bästa möjliga sätt för att kunna se alla barn i 
barngruppen. Läraren berättade att de använder digitalkamera i verksamheten och 
att fotografierna placeras på väggarna och i portfoliopärmarna. Det stämde överens 
med det barnen beskrev att lärarna tar kort när de leker, barnet (D2) lade till att 
fröken fotograferade när barnen tillsammans satt och läste en bok. På Dimmans 
förskola ger läraren och barnen svar med liknande stoff. Vår slutsats är att det var 
delvisst svårt att jämföra barnens och lärarna åsikter eftersom vi fick fram mycket 
mer information från lärarna än barnen.  
 
5.3 Resultatdiskussion 
Är pedagogisk dokumentation framtidens lösning för att ge våra barn en ökad 
förståelse för vad demokrati innebär? Reggio Emilias definition av pedagogisk 
dokumentation innebär att se alla människor, små som stora i samhället, som 



29 

 

individer som kan och vill påverka. Vi är alla beroende av varandra för att få ett 
fungerande samhälle. Bör vi då inte lära barnen från att de är små att de har 
möjlighet att påverka sin omvärld och sin framtid? Förskolan skall enligt läroplanen 
(Lpfö 98) bygga på ett ömsesidigt och demokratiskt arbetssätt där barn kan känna att 
de har möjlighet att påverka sin nuvarande och kommande vardag. 

På samtliga fyra förskolor som vi undersökt visar resultatet på att lärarna anser att 
tidsbrist är orsaken till att barnen inte inkluderas tillräckligt i 
dokumentationsprocessen. Vi tolkar lärarnas sätt att uttrycka sig på som att det finns 
andra saker som de inte hinner med om de skulle ägna mer tid åt pedagogisk 
dokumentation i verksamheten. Åberg och Lenz Taguchi (2007) skriver att det inte 
handlar om att lärare inte vill barnens bästa utan lärarna gör vad de tror är bäst för 
barnen. En lärare i vår studie berättade att barngrupperna idag är för stora, det blir 
svårt att hinna med. Vi vill knyta an detta till om det kan vara så att tidsbrist är 
orsaken till att barnen inte känner sig sedda? Kan barnens okoncentration vara ett 
uttryck för att de inte vill passa in i en mall där alla barn skall stöpas i samma form. 
Tiden anges i vårt resultat som ett stort dilemma för lärarna, den anses inte räcka till. 
Vi knyter här an till Åberg och Lenz Taguchis studie om att det handlar om att 
omvärdera vad som är viktigt i verksamheten. Är det att hinna med så mycket som 
möjligt på kort tid? Eller handlar det om att ge barnen redskap till att bli trygga, 
självgående individer som har en stor acceptans mot andra individers olikheter. Detta 
är en aktuell och stor fråga då vi nu i Sverige har blivit ett mångkulturellt samhälle. Vi 
måste kunna acceptera varandra för att tillsammans kunna skapa ett samhälle där vi 
istället drar nytta av varandras olikheter och tankar. 

En förklaring av att vårt resultat visar att barns delaktighet inte är så stor som den 
bör vara, tror vi kan bottna i att det tidigare inte framgått lika klart och tydligt i 
läroplanen om vikten av att använda pedagogisk dokumentation i förskolan. I 
läroplanen (Lpfö 98) som blev reviderad 2010 står det klart och tydligt att lärare, 
barn och föräldrar skall vara delaktiga i planeringsarbetet och därmed 
dokumentationsprocessen. Alla målgrupper ska kunna påverka verksamheten med 
utgångspunkt att det gynnar barnen. Ett sätt att synliggöra om alla får vara delaktiga 
är att observera verksamheten och att träna sig på att lyssna vad det är barn vill 
förmedla för att kunna använda deras tankar för att förbättra praktiken, på ett sådant 
sätt att det hjälper det enskilda barnet framåt i sin utveckling. 

Hur kan man öka förskollärares medvetenhet om vikten av att inkludera barnen mer i 
den pedagogiska praktiken? Vi vill härmed förtydliga att lärarna i vår studie har bra 
tankar om vad pedagogisk dokumentation innebär. De gör ett bra arbete tillsammans 
med barnen och har en vilja till förändring av verksamheten. Kennedy (1999) skriver 
att första steget till en förändring är att lärarna får syn på sitt egna förhållningssätt. 
Vi anser att pedagogisk dokumentation är ett sätt att arbeta på som möjliggör detta. I 
vår studie framkom också att det förekommer mer dokumentation än pedagogisk 
dokumentation. En förklaring kan vara, som Kennedy skriver, att synen på 
människan inte alltid ”sett ut som idag”. Barnen har inte alltid haft samma ställning 
som idag utan det har varit vuxna som har ansetts sitta inne med kunskap om hur 
omvärlden ser ut.  
 
Lärarna i vår studie beskriver att det är svårt att hinna med ”alla måste” i en komplex 
verksamhet som förskolan är. Åberg och Lenz Taguchis (2007) samt Kennedys (1999) 
studier visar att lärarnas motivation för sitt arbete successivt har ökat när de har 
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arbetat med pedagogisk dokumentation i verksamheten under en längre tid. Under 
vår verksamhetsförlagda utbildning har vi arbetat mycket med att reflektera med 
barnen, den information som vi fått av att ta del av barnens tankar har vi använt oss 
av för kommande planering av verksamheten. Vi har sett att barnens motivation ökar 
och därmed också vår egen motivation som blivande lärare. Vi ser denna upptäckt 
som inspirerande då vi snart kommer att komma ut i det verkliga arbetslivet. Vi lever 
i en värld där förändringar sker ständigt och det viktiga är att lärarna drar nytta av 
upptäckter som de gör tillsammans med barnen. Vi tror att nyexaminerade lärare och 
lärare som har arbetat länge i förskolans verksamhet har mycket att lära av varandra. 
Åberg och Lenz Taguchi (2007) beskriver att ett bra samarbete är en förutsättning 
om det skall gå att genomföra förändringar i verksamheten. Tillsammans kan lärare 
forma en verksamhet i demokratisk anda där barnen får uppleva demokrati i 
vardagen vilket ger dem en bra grund att stå på inför framtiden. 
 
5.4 Slutsatser 
Den största insikten vi har fått genom att göra denna studie är att pedagogisk 
dokumentation är ett förhållningssätt och inte bara en metod som man kan använda 
sig av ”ibland när andan faller på” om metoden ska bli tillförlitlig i den pedagogiska 
praktiken så behöver lärarna ständigt reflektera över gamla rutiner och traditioner. 
Lenz Taguchi (1997) beskriver att tanken med pedagogisk dokumentation är att se 
reflekterandet över den egna praktiken som en naturlig del i arbetet.  
 
5.5 Nya forskningsfrågor 
Under undersökningens gång fick vi många tankar och nya funderingar. Vid nästa 
forskning kan det vara intressant att titta på föräldrarnas perspektiv. Hur de upplever 
pedagogisk dokumentation? Är de delaktiga i processen, hur mycket i så fall? Det 
skulle vara intressant att forska ur ett mycket större perspektiv, vilket innebär med 
fler förskolor under flera år. På så sätt kan det bli möjligt att se hur dokumentationen 
förändras under tiden.  
 
5.6 Pedagogisk relevans 
Under undersökningens gång har vi fått syn på variationen i hur det arbetas med 
pedagogisk dokumentation i de fyra olika verksamheter som vi har undersökt. Den 
största insikten som vi har fått och vill lyfta fram är att pedagogisk dokumentation 
inte är en metod som förskollärarna använder sig av utan det är ett förhållningssätt 
som bör förekomma spontant i verksamheten. Pedagogisk dokumentation är ett 
aktuellt och intressant ämne då det står tydligt skrivet i de nya läroplanerna att 
förskollärare ska arbeta med pedagogisk dokumentation. Pedagogisk dokumentation 
ska användas i verksamheten främst för det individuella barnet, men också för 
kollegorna och barnets vårdnadshavare. Arbetet med pedagogisk dokumentation är 
ett livslångt lärande som ständigt ska utvecklas för att barnet ska se sitt eget lärande 
och utveckling. Vi har insett att dokumentation är en bra grund för att synliggöra de 
förändringar som behövs. Genom egen reflektion och tillsammans med kollegor kan 
förändringarna i verksamheten bli till det bättre.   
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Bilaga A 
Hej! 
Jag är lärarstudent som läser sjunde terminen på lärarprogrammet på Mälardalens 
högskola med inriktning lek, lärande och utveckling mot grundskolans tidigare år. 
Jag skriver examensarbete under höstterminen 2011. Syftet med min studie är att 
undersöka vad lärarna respektive eleverna tycker om pedagogisk dokumentation. För 
att kunna genomföra min studie behöver jag genomföra intervjuer med era barn för 
att kunna se dokumentationen ur barns perspektiv. Urvalet av barn har skett 
slumpmässigt ur förskolan. Genomförandet av intervjun kommer att ta cirka 10 
minuter. Intervjun är planerad till vecka 41. Som hjälpmedel med intervjuerna tänkte 
jag använda bandspelare för att vid sammanställningstillfället kunna undersöka 
ämnet djupare.  
Alla genomförda intervjuer ska behandlas med sekretess. Med detta menas att 
informationen kommer att behålla anonymiteten och den ska användas bara för 
denna undersökning. Jag kommer att använda mig av fingerande namn. Det är 
frivilligt att delta i undersökningen och naturligtvis respekteras ett nej. Under 
undersökningens gång kan era barn avsluta deltagandet när som helst.  
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Mitt barn får:   
 

o delta  
o inte delta 

 
 
Barnets namn____________________________________ 
 
 
 
Målsmans underskrift_______________________________ 
  
 
Svaren önskas senast 31-10-2011 
 
Tack för samverkan   Min handledare är:  
Med vänliga hälsningar   Kerstin Holmgren tel. 0171/443144 
Daisy Slavéna   kerstin.holmgren@skola.vasteras.se 
dsa07001@student.mdh.se 
Telefonnummer: 0703594573 

mailto:dsa07001@student.mdh.se
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Bilaga B  
Hej! 
Jag är lärarstudent och går min sista termin med inriktning lek och lärande och utveckling. 
Jag ska skriva ett examensarbete om pedagogisk dokumentation och behöver ta del utav barn 
och förskollärares tankar om hur de upplever pedagogisk dokumentation i verksamheten. Jag 
kommer att utföra barnintervjuer för att få fram barnperspektivet och skulle vara tacksam 
om ni vill låta ert barn delta i denna intervju. Intervjun kommer att ta ca tio min och sker 
under inspelning för att jag ska kunna få möjlighet att granska svaren ordentligt. Ert barn 
kommer att vara anonymt i undersökningen och de uppgifter som framkommer kommer 
endast att användas till detta ändamål. 
Barnet har under samtalets gång rätt att avbryta intervjun. Jag skulle vara tacksam för ert 
godkännande i samråd med ert barn och godkänner självklart även ett nej. 

Mvh Lisa Häkkinen 

 

Om ni har några funderingar är ni välkomna att kontakta mig på 0735257738 

 

 

 

 

 Sätt ett kryss för önskat svarsalternativ! 

 

 

   0      Mitt barn får delta   

 

0      Mitt barn får inte delta 

 

 

Barnets namn:___________________________________ 

 

 

Målsmans underskrift:______________________________ 
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Bilaga C 

 
Intervjufrågor barn  

1. Har du sett om fröken använder kamera här på förskolan? 

2. Brukar fröken ta kort här på förskolan när ni har aktiviteter eller när ni leker? 

 Brukar du få titta på de korten tillsammans med fröken?  

3. Hänger det bilder på väggarna, i taket eller i fönstren här på förskolan? 

4. Brukar fröken prata med dig om dina teckningar eller om bilderna som finns i rummet? 

 Berätta vad brukar ni prata om? 

5. Om det finns portfolio på förskolan visar vi barnet pärmen och låter barnet berätta om 
innehållet. 

6. Var finns portfolion pärmar någonstans? Barnet berättar om innehållet. 

 
 
 
 
Intervjufrågor förskollärare 

 
1. Vad är pedagogisk dokumentation för dig, berätta? 

 
2. Använder ni pedagogisk dokumentation på förskolan? 

             Berätta hur detta kan gå till? 
 
3. Vilka hjälpmedel använder ni när ni dokumenterar? 

 
4. Gör ni dokumentationen tillgänglig för barnen? 

             Berätta på vilket sätt?   
 

5. Hur delaktiga är barnen i dokumentationsprocessen? 
 

6. Berätta hur kan barnens egen dokumentation bidrar till att synliggöra deras tankar? 
 

7. För vems skull anser du sker den pedagogiska dokumentationen? Kan du motivera 
varför? 
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