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_______________________________________________________

I vår undersökning har vi sökt svar på vad pedagogisk dokumentation är för 

pedagoger som arbetar på två förskolor och hur dessa pedagoger använder 

pedagogisk dokumentation för att synliggöra barns lärande. För att uppnå syftet 

med vår undersökning har vi intervjuat åtta förskollärare. Vår utgångspunkt har 

varit att det är reflektionen kring dokumentation som gör den till en pedagogisk 

dokumentation och att genom reflektion synliggörs barns lärande. De 

förskollärare vi intervjuade påpekade bl.a. vilka svårigheterna är med 

pedagogisk dokumentation samt på vilket sätt pedagogisk dokumentation 

gynnar alla som är en del av förskolan, det vill säga föräldrarna, pedagogerna, 

barnen och verksamheten. Undersökningen har bidragit till att stärka vår 

uppfattning om att diskussionen kring pedagogisk dokumentation är viktig för 

att kunna få syn på sitt eget lärande som pedagog och kunna se hur barn lär sig, 

för att kunna utveckla verksamheten så att den utgår från barns behov och 

intresse. 

_______________________________________________________ 

Nyckelord: Dokumentation, reflektion, lärprocess, kvalitetsarbete, 

pedagogisk dokumentation   
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1 Inledning 

I följande arbete undersöks vad pedagogisk dokumentation är och hur pedagoger i 
förskolan använder pedagogisk dokumentation i sitt arbete. Barn lär sig hela tiden, 
men hur synliggör pedagoger barns lärande, både för sig själva, för barnen och 
föräldrarna. Genom att reflektera om dokumentationen som har gjorts tillsammans 
med barnen och kollegorna kan pedagoger få syn på vad barnen tyckte och tänkte 
samt vad de har lärt sig. Pedagoger får även möjlighet att se hur de själva har agerat 
under aktiviteter, hur dessa aktiviteter har utförts samt vilka konsekvenser dessa har 
fått genom att först dokumentera dem och sedan reflektera över dem både för sig 
själva och tillsammans med kollegorna. 
 
Pedagogisk dokumentation ger möjligheter för pedagoger att synliggöra barns 
lärande för föräldrarna. Föräldrarna blir delaktiga i sina barns vardag och de får reda 
på om deras barn har lärt sig och vad de har lärt sig när de har varit i förskolan. Vid 
hämtning får föräldrar ofta höra barnen säga "jag har bara lekt idag", men när de får 
ta del av dokumentationen får de se vad detta "lek" egentligen innebär och vad deras 
barn har lärt sig. Då får de en annan bild av förskolan, att det är en del av 
utbildningsväsendet och inte ett daghem.  
 
Pedagogisk dokumentation är ett viktigt verktyg i pedagogernas arbete, genom 
pedagogisk dokumentation synliggör de hur de arbetar och de får se sina brister och 
färdigheter för att sedan kunna utveckla sin verksamhet och utvecklas själva. 
Pedagogerna får även möjlighet att få bekräftelse på att de har valt rätt 
tillvägagångssätt när de aktiviteter de har valt har lett till lärande hos barnen. 
Pedagogisk dokumentation ingår i pedagogernas uppdrag. De har ett styrdokument 
som de måste följa. I läroplan för förskolan finns det ett särskilt kapitel om 
dokumentation i förskolan. Skolverket (2010) uttrycker följande;  
 

För att stödja och utmana barn i deras lärande behövs kunskap om varje barns 
erfarenheter, kunnande och delaktighet samt inflytande över och intresse för de 
olika målområdena. Det behövs också kunskap om hur barns utforskande, frågor 
erfarenheter och engagemang tas till all vara i verksamheten (Skolverket, 2010, s. 
14). 

 
Skolverket (2010) framhåller att barnen ska få möjlighet att dokumentera sina egna 
upplevelser, erfarenheter och idéer genom olika material. De materialen kan vara 
bilder, texter och filminspelning. Som det står ovan är det pedagogernas uppgift att 
ta reda på vad barnen är intresserade av och hur de lär sig samt hur man kan utmana 
barn i sitt fortsatta lärande och utveckling. Därför känns det angeläget för oss att 
undersöka hur pedagoger arbetar för att förverkliga det i sitt arbete. 

1.1 Syfte 

Syftet med vårt arbete är att undersöka förskollärares arbete med pedagogisk 
dokumentation. Vi är särskilt intresserade av hur de synliggör barns lärande genom 
att använda pedagogisk dokumentation i sin verksamhet.  
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1.2  Frågeställningar  

 Vilka svårigheter möter förskollärare i arbetet med pedagogisk 
dokumentation? 

 Vad är det som förskollärarna dokumenterar?   

 Hur synliggör förskollärare barns lärande genom pedagogisk 
dokumentation?  

1.3 Begreppsdefinitioner  

Med begreppet pedagog menar vi de som arbetar i förskolan och är utbildade till 
förskollärare. Begreppet pedagogista innebär en pedagogisk ledare som arbetar med 
det pedagogiska innehållet på förskolan. Pedagogistans uppgift är att hjälpa 
pedagoger att komma igång med att planera, genomföra och utvärdera de projekt 
som förskolorna jobbar med. Med begreppet ateljerista menar vi en bildlärare som 
står för pedagogernas fortbildning när det gäller utvecklingen av material, 
uttryckssätt och miljön på förskolan. 

2  Bakgrund  

2.1 Teoretiska utgångspunkter 

Inom den sociokulturella teorin påpekas betydelsen av barns lärande genom samspel; 
att människor lär sig när de samspelar med varandra. Pedagoger och barn reflekterar, 
det vill säga, samspelar med varandra i pedagogisk dokumentation och genom 
reflektion lär sig pedagoger och barnen nya saker. Strandberg (2009) beskriver 
följande tre begrepp som karakteristiska för det sociokulturella perspektivet; 
interaktion, samspel och aktiviteter i verksamheten. Den sociokulturella teorin är 
skapad av Lev Semjonovitj Vygotskij. Han menar att interaktion kan vara många 
saker samtidigt, men ändå en och samma: Vi pratar med någon, vi utbyter meningar, 
diskuterar och för dialog. Genom interaktion och samspel lär vi oss mer. Vi får hjälp 
med någonting vi inte förstår och inte kan se själva. Enligt Strandberg (2009) kan en 
aktivitet med interaktioner och samspel bli lärorikt för barnen. En aktivitet kan vara 
både planerad och oplanerad. En skicklig pedagog utnyttjar alla situationer som kan 
dyka upp i förskolan och göra dem till en aktivitet. En interaktion behöver inte ske 
med en kompis eller med en annan människa, det kan ske inne i barnets huvud. När 
barnet har samspelat med ett annat barn kan han/hon ha ett samtal med sig själv i 
sitt huvud och reflekterar för sig själv för att förstå det bättre (Strandberg, 2009). 
Grundvillkoret för en aktivitet är språket och kommunikation. Utan språk och 
kommunikation sker inget lärande enligt Vygotskij. Tänkande är en aktivitet. Genom 
att barnet har haft en yttre aktivitet med andra barn och pedagoger tänker barnet på 
aktiviteten och det verkar internt, då sker aktiviteten mellan barnet och barnets 
hjärna (Strandberg, 2009). Genom egen reflektion får barnet möjlighet att veta mer 
om sitt eget lärande. Det pedagoger kan göra för att spinna vidare och utveckla barns 
lärande är att dokumentera det barnet säger, det vill säga kommunicera och föra en 
dialog om det som hände och det barnet upplevde (Skolverket, 2012). 
 
Lenz Taguchi (2012) påpekar att relationen mellan barn och pedagoger, mellan barn 
och barn samt relationen mellan dessa och den fysiska miljön hör ihop. I förskolans 
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verksamhet byggs det upp relationer och det är dessa relationer som bidrar till 
lärandet. Barn lär sig inte enbart av att ha relationer med pedagoger och andra barn i 
verksamheten, utan de lär sig också när de har relation med den fysiska miljön, det 
vill säga kontakten med olika material och rum som finns i verksamheten. 

Den konsutruktionistiska teorin lyfter upp språkets betydelse i barns 
kunskapsskapande. Grundaren av teorin påpekar även materialets betydelse i barns 
lärande (Nordin-Hultman, 2004). Genom att kommunicera om dokumentationen 
kan pedagoger ta reda på vilka material barnen är intresserade av och vill använda. 
Pedagoger kan erbjuda barnen dessa material för att väcka deras lust och göra 
lärandet lustfyllt. Inom den konstruktionistiska teorin betonas vikten av språket. 
Språket är ett viktigt hjälpmedel för barns kunskapsutveckling. Enligt Nordin-
Hultman (2004) skapas kunskap genom kommunikation mellan människor i olika 
sammanhang, vilket därmed innebär att språket bidrar till människans 
kunskapsbildning (Nordin-Hultman, 2004). När pedagoger och barn talar med 
varandra i olika sammanhang i verksamheten produceras det kunskap. Det är genom 
språket vi människor går in i olika möten och dialoger och via dessa talar vi fram 
kunskap (Nordin-Hultman, 2004). Pramling Samuelsson och Carlsson Asplund 
(2008) påpekar att pedagoger bör ge barnen utrymme för att tala och uttrycka sig på 
olika sätt, både genom kroppsspråket och talet. Dessa möjligheter kan erbjudas 
genom att ha meningsskapande processer. En av processerna kan vara pedagogisk 
dokumentation, där pedagoger för en dialog med barnen om det de har gjort genom 
en bild eller videoinspelning och via samtalet kan pedagoger ta reda på barns tankar 
och upplevelser. Pramling Samuelsson och Carlsson Asplund (2008) skriver vidare 
att, genom att prata med barnet kan man se vad barnet har lärt sig och veta mer om 
barnets kunskapsutveckling.  

I den konstruktionistiska teorin påpekas att man skapar kunskap genom att känna 
och röra vid olika material. T.ex. när barn leker med lera kan man genom att prata 
om det barnet gör, sätta ord på många olika saker, det kan vara hur leran känns, om 
den luktar mm. Därför är det viktigt att pedagoger erbjuder barnen olika miljöer i 
förskolan där barnen kan känna och uppleva genom att använda sina händer och 
olika verktyg. Apropås relationen mellan barnet och materialet pekar Skolverket 
(2012) på följande:  

Precis som aktuell hjärnforskning visar så uppträder kroppen ständigt nya 
relationer med omgivningen: med luftens partiklar, värme, kyla regn, snö, dofter 
och de föremål som används av vardagen - med datorer, cyklar, verktyg, och 
mobiltelefoner. Det är ibland svårt att dra en gräns mellan vad som tillhör 
kroppen och vad som känns som yttre påverkansfaktorer. […] Relationellt och 
interaktivt lärande får i detta perspektiv en annan betydelse. Det blir möjligt att 
rikta blicken mot alla typer av relationer som människan uppträder med miljön, 
omgivningen och det materiella och vad som sker mellan individen och 
omgivningen (Skolverket, 2012, s.26). 

 
Hultman (2011) skriver att materialet och miljön är agentiska. Det är de som gör att 
saker och ting händer i en verksamhet. Som det står ovan, genom att pedagoger har 
en tilltalande miljö och material i verksamheten kan de erbjuda barnen att utforska 
saker och utvecklas. När materialet är spännande väcks barnens lust och det blir 
lustfylld att undersöka och lära sig.  
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Skolverket (2012) skriver att den konstruktionistiska lärandeteorin och läroplan för 
förskolan har mycket gemensamt innehåll när det gäller arbetet i pedagogisk 
dokumentation,  
 

Läroplanen beskriver förskolan som en plats där barnen ska bli inspirerade att 
utforska omvärlden, iaktta och reflektera, få möjlighet att söka ny kunskap, 
samarbeta med andra, få fördjupa sig i frågor och söka svar samt möta vuxna som 
engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen. 
Kunskap beskrivs i läroplanen som något som kommer till uttryck i olika former, 
fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet, vilka förutsätter och samspelar med 
varandra (Skolverket, 2012, s.24).  

2.2 Historik - dokumentation i Reggio Emilia  

Grundtankarna i pedagogisk dokumentation har sin utgångspunkt i Reggio 
Emiliafilosofin och den har funnits där i många årtionden. I Reggio Emilia-filosofin 
är pedagogisk dokumentation ett viktigt redskap (Forsell, 2005). Genom pedagogisk 
dokumentation kan man synliggöra både pedagogernas och barnens arbete och 
därmed utveckla verksamheten. Ett uttryck som ofta används inom Reggio Emilia är 
att man måste gå tillbaka för att kunna gå vidare. När man går tillbaka och 
tillammans studerar och diskuterar det som pedagogerna har dokumenterat får man 
fler möjligheter att ompröva sina egna tolkningar med andra. Samtidigt föds nya 
idéer och tankar kring hur man kan gå vidare i arbetet. Dokumentation kan göras på 
många olika sätt: anteckningar, inspelningar och fotografier. På detta sätt synliggörs 
barns lärande, vilket gör att man ger barnen fler möjligheter att se och reflektera över 
sitt eget lärande. Även föräldrarna får insikt och blir delaktiga i barns vardag med 
hjälp av dokumentation (Forsell, 2005). McKenna (2005) påpekar i sin studie att 
dokumentation är en del av Reggio Emiliafilosofin. När man använder pedagogisk 
dokumentation i verksamheten gestaltar man Reggio Emiliafilosofin i praktiken. 
Enligt forskningen kan man använda pedagogisk dokumentation i många olika 
avseenden i förskolan och några av dem är: att synliggöra hur pedagoger arbetar för 
att sträva efter de mål som finns i läroplanen och hur barns lärande går till så att 
föräldrarna kan bli delaktiga av sina barns vardag. Pedagogerna kan ta reda på hur 
barnet lär sig, vilket stadium av sin kunskapsutveckling barnet är och vad barnet är 
intresserad av. Med hjälp av ovanstående aspekter kan pedagoger skapa aktiviteter 
som tillgodoser barns intresse och behov. Pedagogisk dokumentation är inte bara till 
för barnen, den är även till för pedagoger som arbetar inom förskoleverksamhet. 
Genom pedagogisk dokumentation kan pedagoger utbyta idéer och tankar, det vill 
säga reflektera tillsammans i sitt arbetslag för att få syn på hur barnen lär sig och vad 
barnen lär sig, för att sedan kunna gå vidare i sitt arbete och stötta barnen i det de 
behöver hjälp med eller utmana dem vidare i sitt lärande. Genom att reflektera 
tillsammans med andra pedagoger som är verksamma på avdelningen kan man få syn 
på saker och ting som man själv kanske inte kunnat se (McKenna, 2005).  

2.2.1 Reggio Emilia perspektivet  

Reggio Emiliafilosofin kommer från Italien och deras eldsjäl var Loris Malaguzzi 
(1920-1994). Loris Malaguzzi såg barnet som kompetent och rikt. Hans vision var att 
barnet har hundra språk och har rättigheter att uttrycka dem alla. Reggio Emilias 
tänkesätt är att utgå ifrån det individuella barnet och dess behov. Som pedagog har 
man rollen som medforskare och vägledare. Pedagogerna ska erbjuda barnet 
möjligheter att få undersöka och prova på så många olika sätt som möjligt, för att 
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barnet skall kunna utforska sin omvärld så att det kan få ett så rikt liv som möjligt. 
Pedagogerna har som uppdrag att hjälpa barnen att utveckla ett kritiskt tänkande och 
vägleda dem (Forsell, 2005). Reggio Emilia filosofin påpekar även barns lärande 
genom olika estetiska uttrycksformer som bild, drama och musikspråk. Det vill säga 
barnen ska få möjlighet att skapa fritt och uttrycka sig t.ex. genom att rita eller måla. 
Barnen ses som konstnärer i sitt eget kunskapsskapande (Forsell, 2005). 

Forsell (2005) påpekar att miljön är den tredje pedagogen inom Reggio Emilia 
pedagogiken. Utformningen av miljön på förskolan är oerhört viktigt för barns 
lärande och utveckling. Materialet kan t.ex. stå i barnens höjd så att de kan använda 
det till dem vill utan att bli hindrade av att fråga någon vuxen om hjälp. Pedagogen 
eller läraren ska vara den kunniga kamraten istället för den auktoritära vuxna.  

2.3 Skillnaden mellan dokumentation och pedagogisk 
dokumentation 

Enligt Åberg och Lenz Taguchi (2011) kan pedagogerna göra det de ser och hör 
synligt genom dokumentation. Dokumentation är någonting som man själv tycker 
och tänker kring, den synliggör inte verkligheten så länge den speglar bara ens egna 
tankar. Författarna menar att så länge pedagogerna inte gör någonting med det de 
har dokumenterat kan de inte komma vidare i sitt arbete. Dokumentationen blir då 
bara en insamling av det barnen har gjort och då riskerar pedagogerna att 
dokumentationen blir som ett fotoalbum. Författarna menar att man är precis i 
början då pedagogerna har intressanta frågor som de vill undersöka. För att 
dokumentation ska leda pedagoger och barn framåt måste pedagogerna reflektera 
tillsammans kring händelsen och sedan kunna använda sina reflektioner som 
utgångspunkt för att kunna se hur de kan gå vidare och utmana barnens tankar inför 
nästa steg. Författarna menar att genom reflektioner kan pedagogerna lägga grunden 
för utvecklingen av arbetet. 

Elfström (2013) skriver i sin avhandling att hon har studerat hur tre förskollärare 
som arbetar på samma avdelning i en förskola använder dokumentation i det 
pedagogiska arbetet. Hon har även studerat hur de använder pedagogisk 
dokumentation för att utveckla sin verksamhet. Elfström (2013) kom i sin studie fram 
till att pedagogisk dokumentation inte bara används som ett medel för att synliggöra 
hur barns lärprocesser utvecklas i förskolan. Den används även som ett medel för att 
se hur verksamheten utvecklas. Det vill säga pedagogisk dokumentation kan 
användas för att synliggöra verksamhetens utveckling ”och kontinuerlig uppföljning 
av den pedagogiska/didaktiska verksamheten” (Elfström, 2013, s.261). Elfström 
(2013) kom även fram till att pedagoger kan använda materialet av pedagogisk 
dokumentation när de ska göra utvärdering och uppföljning av sin verksamhet. 
Genom pedagogisk dokumentation kan pedagoger se om de har uppnått målen som 
finns i förskolans läroplan och i deras lokala verksamhetsplan. När uppföljningen är 
gjord utifrån pedagogisk dokumentation med koppling till strävansmål i läroplan och 
i lokala verksamhetsplan kan pedagoger få syn på det som behöver utvecklas i 
verksamheten.  

Genom pedagogisk dokumentation kan pedagoger synliggöra barns lärprocess. Det 
vill säga, att som pedagog är man medforskare, observerar och dokumenterar det 
barnen gör och säger. "Pedagogisk dokumentation är ett kollektivt arbetsverktyg som 
bygger på ett gemensamt, barnen emellan, pedagoger emellan men även familj och 



 6 

förskolan emellan" (Lenz Taguchi, 1997, s.15). Författaren menar att genom 
reflektion kan pedagoger utveckla och synliggöra barns lärprocesser tillsammans med 
barnen. Lindgren och Sparrman (2003) skriver i sin studie att dokumentation bidrar 
till att synliggöra barns lärande och pedagogernas arbete i förskolan, de tar upp en 
annan aspekt ”man blir inte bara subjekt tack vare dokumentationen, 
dokumentationen bidrar också till att synliggöra sådant som annars skulle ha förblivit 
osynligt och att ge barn - och pedagoger en synlig identitet och historia ” (Lindgren & 
Sparrman, 2003, s, 58). Lindgren och Sparrman(2003) beskriver i sin studie att 
genom pedagogisk dokumentation synliggörs det barnen gör i förskolan och deras 
röst blir hörd. Med historia menar författarna att man kan gå tillbaka och titta på det 
som har gjorts i verksamheten. Genom pedagogisk dokumentation får man 
information om var man står just nu och hur man är som pedagog i detta arbete. Man 
får även svar på vad barnen har lärt sig – barns läroprocess, hur barnen tänker och 
vad barnen kan. Lenz Taguchi (1997) menar att det är en lärprocess som är för både 
pedagogernas arbete och för barnens arbete, att det är ett arbete som aldrig blir 
färdigt. Hon menar att det inte finns något slutmål för detta arbete, utan det är ett 
aktivt omgestaltande av pedagogernas praktik med barnens hypoteser. Dahlberg, 
Moss och Pence (2011) förklarar att pedagogerna kan producera materialet på många 
olika sätt, som t.ex. bandupptagningar, videoinspelningar, barnens eget arbete som 
t.ex. teckningar. Dahlberg m.fl. (2011) anser att det är viktigt att pedagogerna 
reflekterar på ett demokratiskt sätt när de reflekterar tillsammans med andra 
pedagoger, med barnen och även med föräldrar. Åberg och Lenz Taguchi (2011)  
anser att genom reflektion kring dokumentationer lär sig pedagogerna även om sitt 
eget handlande där pedagogerna blir medvetna om konsekvenserna av sitt eget 
arbete. Det är ett viktigt underlag för att pedagogerna ska kunna förändra och 
utveckla sitt arbete.  

"Ingen föds nämligen som en aktiv, ansvarstagande och modig pedagog, som vågar 
låta sig utmanas. Det är något man växer sig till" (Lenz Taguchi, 1997, s.57). 
Författaren anser att pedagogerna behöver ha tålamod, för det är en långsiktig 
process och att kunna se arbetssättet med pedagogisk dokumentation som ständigt 
utvecklingsbart och i förändrig. Pedagoger behöver ge barnen tid för att lösa problem 
och inte ge barnen lösningar på problem så fort de frågar. Barnen behöver bli 
lyssnade till, utan att få ett svar eller bli förda till en lösning. Barnen behöver välja 
själva, att få formulera sina frågor, funderingar och hypoteser (Lenz Taguchi, 1997).  

Lenz Taguchi (1997) refererar till Loris Malaguzzi metafor "Pedagogens roll är att ta 
emot bollen som barnen kastar och kastar tillbaka den på ett sådant sätt att barnet 
fortfarande vill vara med i spelet" (Lenz Taguhi, 1997, s.62). Med detta menar 
författaren att pedagogerna således behöver lyssna på barnens idéer och tankar för 
att sedan själva kunna tänka hur de ska ställa frågor till barnen för att kunna ge 
barnen en bild av en djupare mening. Pedagogen måste vara närvarade och 
dokumentera även om pedagogen inte talar eller agerar, men genom att vara där och 
dokumentera kommunicerar pedagogen aktivt med barnen.  

Lindgren och Sparrman (2003) har undersökt hur dokumentationsprocesser gynnar 
barnen i förskolan. Det resultat de kom fram till är att pedagoger dokumenterar för 
att synliggöra barns lärprocesser och hur deras verksamhet utvecklas. Detta tycker 
forskarna mest gynnar de som arbetar inom förskolan samt politikerna. Men 
pedagogerna frågar aldrig barnen om vad de tycker om att bli dokumenterade. Enligt 
Lindgren och Sparrman (2003) bör pedagoger utgå från ett barnperspektiv och 
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samtala med barnen om de vill blir dokumenterade eller inte, så att man utgår från 
barns intresse.  

Bjervås (2011) skriver i sin avhandling Samtal om barn och pedagogisk 
dokumentation som bedömningspraktik i förskolan att hon har studerat hur 
pedagoger använder pedagogisk dokumentation som ett verktyg när de bedömer 
barnen i förskolan, samt vad pedagoger tycker om pedagogisk dokumentation när de 
använder det som ett arbetsverktyg. Bjervås (2011) har studerat hur tio lärare arbetar 
i två olika förskoleavdelningar. Författaren påpekar att det inte är barnet 
pedagogerna bedömer utan det är miljön barnet vistas i som bedöms. Pedagoger i 
studien bedömde barns kunskap utifrån det de har dokumenterat. Genom 
dokumentation försöker pedagoger få en bild av vad barnet är intresserat av och hur 
barnet tänker när han/hon gör någonting. Författaren skriver vidare att pedagoger 
förstår barnet bättre när de använder pedagogisk dokumentation som arbetsverktyg.  

Förskolebarnet förstås både som det essentiella barnet, som kan beskrivas utifrån 
en stabil identitet, och som ett barn som positioneras utifrån de möjliga 
subjektspositioner som sammanhanget erbjuder (Bjervås, 2011, s.203). 

2.4 Observation  

Med hjälp av observationer kan pedagoger få mycket mer komplicerade bilder av 
barnen, barngruppen och även på sig själva som pedagoger, men att det beror på vad 
pedagogerna väljer att dokumentera. Vad är det pedagogerna vill synliggöra (Åberg & 
Lenz Taguchi, 2011)? Författarna menar att observation väcker många intressanta 
frågor som pedagogerna skulle vilja undersöka. Även möten mellan kollegor blir 
intressanta och roliga när man får tolka vardagens händelser på olika sätt. 
Pedagogerna kan även se något nytt varje gång både hos barnen och sig själva.  

Enligt Buldu (2010) kan pedagoger i förskolan med hjälp av pedagogisk 
dokumentation ta reda på var barnet är i sitt lärande, och förstå deras värld genom 
att prata med dem och höra om deras erfarenheter och upplevelser. För att sedan 
kunna anpassa miljön och aktiviteterna efter deras inlärningsnivå. Enligt Åberg och 
Lenz Taguchi (2011) är även miljön viktig för barnens väg till kunskap. Ger miljön 
möjligheten till barnen att utforska tillsammans, vara nyfikna och kompetenta? 
Erbjuder pedagogerna en miljö som uppmuntrar lärande möten mellan barnen? 
Författarna menar att pedagogerna måste anpassa miljön till barnen och inte 
tvärtom. Därför måste pedagogerna observera hur barnen använder miljön och sedan 
reflektera tillsammans kring hur man kan ordna en spännande miljö som skulle 
kunna passa just den barngruppen och utifrån barnens intresse. Genom att lyssna på 
barnens intresse och använda det som utgångspunkt för att forma miljön, ger 
pedagoger barnen möjlighet att vara delaktiga och påverka sin egen miljö. 
Författarna skriver vidare att det är viktigt att miljön ändras hela tiden, vilket betyder 
att det är viktigt att ständigt observera och sedan dokumentera. Därefter förklarar 
Åberg och Lenz Taguchi (2011) att, hur pedagoger utformar rummet avgör vad som 
kan hända i rummet. Författarna påpekar att pedagogerna måste gå ner på knä och 
titta in i rummet med granskande ögon och undra om vad barnen inspireras att göra i 
just det här rummet och även vad som inte kan hända i det här rummet? Författarna 
lägger alltså stor vikt vid att pedagoger även bör dokumentera miljön och 
tillsammans reflektera över vilken betydelse rummets utformning har och vad barnen 
kan och inte kan göra där. 
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Lingren och Sparrman (2003) beskriver en viktig aspekt med pedagogisk 
dokumentation, det vill säga att barnen blir betraktade av vuxna när deras lärande 
dokumenteras i förskolan och detta bidrar till att barnen blir underordnade.  

I dokumentationsprojekt är barn både betraktade och betraktare i relation till 
andra barn, men de är alltid betraktade i relation till vuxna, vore sig det rör sig 
om förskolans personal, föräldrar eller politiker. I den meningen tilldelas de en 
underordnad position där de andra, pedagoger och barn, har definitionsmakt” 
(Lindgren & Sparrman, 2003, s, 62).  

2.5 Policydokument 

2.5.1 Läroplan för förskolan 

I läroplan för förskolan står det att, pedagoger ska dokumentera och följa upp varje 
barns lärande och utveckling, för att sedan kunna tillgodose barnens behov och 
intressen. Riktlinjer som finns i läroplan som förskollärare har ansvar för är: 
 

• att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt 
dokumenteras, följas upp och analyseras för att det ska vara möjligt att 
utvärdera hur förskolan tillgodoser barns möjligheter att utvecklas och lära i 
enlighet med läroplanens mål och intentioner, 

• att dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur 
läroplansmålen integreras med varandra i det pedagogiska arbetet, 

• att dokumentation, uppföljning och analys omfattar hur barns förmågor och 
kunnande kontinuerligt förändras inom målområden i förhållande till de 
förutsättningar för utveckling och lärande som förskolan bidrar med  

• att resultatet av dokumentation, uppföljningar och utvärderingar i det 
systematiska kvalitetsarbetet används för att utveckla förskolans kvalitet och 
därmed barns möjligheter till utveckling och lärande(Skolverket, 2010, s.14-15). 

 
Läroplanen (Skolverket, 2010) anger att, barn i förskolan ska få möjlighet att 
dokumentera själva med hjälp av kommunikation och olika redskap som bilder. 
Läroplan påpekar även vikten av barns inflytande och delaktighet i pedagogisk 
dokumentation.  
 
Läroplanen (Skolverket, 2010) betonar även vikten av systematiskt kvalitetsarbete i 
förskolan. För att pedagoger i förskolan ska kunna stödja varje barn i sitt lärande och 
veta vilka mål i läroplanen barnen har intresse för behöver pedagoger ha kunskap om 
alla barn i verksamheten. Det ovannämnda är en del av systematiskt kvalitetsarbete. I 
läroplanen står det att ”förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt 
dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas. För att utvärdera förskolans 
kvalitet och skapa goda villkor för lärande behöver barns utveckling och lärande 
följas, dokumenteras och analyseras” (Skolverket, 2010, s.14) Syftet med utvärdering 
i förskolan är att veta hur kvalitén i verksamheten är för att sedan kunna ge barnen 
de bästa möjligheterna för utveckling och lärande. 

2.6 Systematiskt kvalitetsarbete 

Pedagogisk dokumentation utgör en del i det systematiska kvalitetsarbetet som enligt 
skollagen (SFS 2010:800) varje förskola har skyldighet att arbeta med. Systematiskt 
kvalitetsarbete handlar om hur förskoleverksamheten uppnår de nationella målen för 
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utbildningen. Det vill säga att man systematisk följer upp hur målen i läroplanen nås 
genom olika lärande aktiviteter i förskolan, så att man kan analysera resultatet, och 
utifrån det utveckla verksamheten (Skolverket, 2012).  
 
Pramling Samuelsson och Tallberg Broman (2013) tar upp vilka positiva påverkan en 
förskola med hög kvalitet kan ha på barns framtida skolresultat. Alltså om en förskola 
har kompetenta pedagoger som kan lägga grunden på barns livslånga lärande i 
förskolan, där barn får möjlighet att lära sig allt från grund, och utveckla sitt 
kunnande kring olika ämnen successivt och lägga ny kunskap på det gamla, har bra 
möjligheter att lyckas senare i skolåren.  Författaren påpekar även, vilken stor roll 
förskolan kan spela för de barn som behöver mer hjälp och stöd, genom att de får den 
hjälpen de behöver kan det göra stora skillnader för framtida möjligheter. 
Systematiskt kvalitetsarbete görs genom att dokumentera, uppfölja och utvärdera i 
enlighet med läroplanens mål och intentioner. För att kvaliteten ska vara långvarig 
måste detta arbete ske kontinuerligt.  
Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) skriver att, när förskolor redovisar sitt 
kvalitetsarbete beskriver de hur deras verksamhet är och hur lärarnas 
kompetensutveckling ser ut med koppling till läroplanen. Men de beskriver ganska 
sällan eller aldrig, hur barns lärande och utveckling sker genom olika aktiviteter som 
görs på förskolan och utifrån dokumentation som har gjorts om dessa aktiviteter.  
 
Sheridan, Williams och Sandberg (2013) anser att pedagogisk dokumentation inte 
handlar om att bedöma barnen utan bedöma kvaliteten i verksamheten. Pedagogisk 
dokumentation kan användas som ett medel för att bedöma barnen och deras 
lärande, men en aktiv och professionell pedagog bör använda detta för att se vad 
verksamheten bidrar med för att barnen ska kunna utveckla sitt lärande. 
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3  Metod 

Under den här rubriken kommer vi att skriva vilka metoder vi har använt när vi 
genomförde vår studie och förklara våra val när det gäller forskningsstrategi, metod 
och urval när vi gjorde vår undersökning. Vi kommer även presentera våra 
intervjupersoner. De namn vi presenterar våra intervjupersoner med är inte deras 
riktiga namn. Vi beskriver sedan hur vi utgick från Vetenskapsrådets (2001) 
forsknings etiska riktlinjer när vi genomförde vår studie. 

3.1 Forskningsstrategi 

Vi har använt kvalitativ forskningsmetod i vår undersökning. Anledningen till att vi 
använder oss av intervjuer som metod är att vi ville ställa detaljerade och djupa 
intervjufrågor till våra intervjupersoner och det gjorde vi för att vi ville få detaljerade 
svar som inkluderar deras erfarenheter och vi ville även ha breda svar som går att 
tolka samt analysera. När vi gjorde det utgick vi från det Bryman (2011) skriver i sin 
bok.  

3.2 Forskningsmetod   

Studien baseras på data från åtta intervjuer med pedagoger som arbetar på två olika 
förskolor, vi intervjuade för att vi ville se hur pedagoger arbetar med pedagogisk 
dokumentation i sin verksamhet. För att våra intervjuer skulle bli så bra som möjligt 
utgick vi från det Bryman (2011) skriver om semistrukturerade intervjuer. Vi använde 
oss av ett frågeschema när vi genomförde våra intervjuer. När vi formulerade våra 
intervjufrågor lade vi ner mycket vikt på att de skulle bli djupa frågor, så att vi kunde 
få detaljerade svar av våra intervjupersoner. Vi delade in frågorna i vårt frågeschema 
för att de skulle bli strukturerade så att intervjupersonerna inte tappade fokus och att 
frågorna hörde ihop. Med hjälp av det kunde vi få breda och reflekterande svar av 
intervjupersonerna. Vi tänkte även på att ha god tid både för oss och för 
intervjupersonerna när vi genomförde de. Detta gjorde vi för att vi inte skulle bli 
tvungen att avbryta de och att vi skulle få möjlighet till att ställa följdfrågor.  

3.3 Urval 

I urvalet av förskolor och pedagoger använde vi oss av bekvämlighetsurvalet. Genom 
att använda oss av detta urval blev det enklare för oss att hitta de personer vi tänkte 
intervjua. Vi visste vilka personerna var, var de arbetade och hur vi kunde få ta tag i 
dem. Vi gjorde även ett målinriktade val (Bryman, 2011) när vi valde vilka personer vi 
ville intervjua, för att vi redan visste att de personerna vi tänkte intervjua var erfarna 
förskollärare som har arbetat inom förskoleverksamhet i flera år och att de arbetar 
med pedagogisk dokumentation dagligen. De förskolorna vi valde är Reggio Emilia 
inspirerade förskolor, och pedagogerna som arbetar på dessa förskolor har använt 
pedagogisk dokumentation i många år som ett verktyg i sitt arbete. För att få in olika 
synsätt i vår undersökning valde vi att intervjua pedagoger som har arbetat som 
förskollärare både innan läroplan för förskolan skrevs och efter. Det innebär att i 
studien ingår både pedagoger som har haft pedagogisk dokumentation i sin 
förskollärarutbildning och pedagoger som har kommit i kontakt med pedagogisk 
dokumentation efter att de har arbetat i förskolan i flera år, och har fått 
kompetensutveckling via sin arbetsgivare.  
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3.3.1 Presentation av intervjupersoner 

Här nedan presenteras de pedagoger vi har intervjuat. Vi vill påpeka att namnen vi 
nämner inte är intervjupersonernas riktiga namn för att de ska förbli anonyma. 

Anna 

Anna arbetar på en kommunal förskola, hennes avdelning består av 21 barn som är 
mellan 3-5 år. Det är två förskollärare, en barnskötare och en resurs personal som 
arbetar på avdelningen. Anna har arbetat som förskollärare i 15 år. Pedagogisk 
dokumentation ingick inte i Annans förskollärarutbildning. För ca 3 år sedan gick 
Anna på en utbildning på Reggio Emiliainstitutet. Hon har även haft förmånen att få 
åka till Reggio Emilia i Italien och se hur de arbetar med pedagogisk dokumentation i 
Reggio Emilia pedagogiken.  

Åsa 

Åsa arbetar på en kommunal förskola där det är 16 barn och tre pedagoger på 
avdelningen. Barnen är i åldrar 1-3 år. Åsa är förskollärare och specialpedagog. Hon 
kom i kontakt med pedagogisk dokumentation genom sitt arbete som förskollärare 
för ca 17 år sedan. Åsa gick på föreläsningar om pedagogisk dokumentation för ca 8-9 
år sedan.  

 

Elsa  

Elsa arbetar på en kommunal förskola, hon är verksam på en storbarnsavdelning där 
barnen är mellan 3-5 år. Det är 23 barn på avdelningen och tre pedagoger. Elsa har 
förskollärarexamen och har arbetat inom verksamheten i ca 16 år. Elsa har läst om 
pedagogisk dokumentation i kurslitteraturen under sin utbildning, men hon inte haft 
några praktiska övningar under utbildningen. Efter att Elsa började arbeta som 
förskollärare fick hon möjlighet att gå på olika kurser och föreläsningar samt ta del av 
olika litteratur som handlade om pedagogisk dokumentation. 

Linda 

Linda arbetar på småbarnsavdelning, barnen i barngruppen är 1-3 år. Det är tre 
pedagoger som arbetar på avdelningen. Linda är förskollärare med behörighet upp 
till årskurs 5, och hon arbetar på en kommunal förskola. Hon har läst och arbetat 
med pedagogisk dokumentation i sin lärarutbildning. När hon började arbeta inom 
förskolan kom hon i kontakt med pedagogisk dokumentation genom läroplan för 
förskolan och deras lokala verksamhetsplan. Linda har inte fått någon möjlighet till 
fortbildning inom pedagogisk dokumentation via sitt arbete.  

Alva 

Alva arbetar på en kommunal förskola, hennes avdelning består av 21 barn som är 
mellan 3-5 år. Det är totalt tre pedagoger och en resurs pedagog som arbetar på 
hennes avdelning. Alva är förskollärare och har arbetat i verksamheten i ca 33 år. 
Alva har haft en mentor i många år som arbetar som pedagog på Reggio Emilia 
institutet i Sverige. Sedan har hon haft andra fortbildningar inom pedagogisk 
dokumentation. 
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Berit 

Berit arbetar på en kommunal förskola. Det är 19 barn som är mellan 4-5 år och det 
är totalt tre pedagoger på hennes avdelning. Berit har förskollärarexamen och har 
arbetat i verksamheten i ca 4 år. Den kommun där Berits förskola är ligger kräver att 
de ska arbeta med pedagogisk dokumentation, för dessa förskolor är Reggio Emilia 
inspirerade. Det ingick inga kurser om pedagogisk dokumentation i Berits 
förskollärarutbildning. Hon har fått kompetens utveckling genom sitt arbete om 
pedagogisk dokumentation. 

Karin 

Karin arbetar på en kommunal förskola. Det är en småbarnsavdelning med 19 barn i 
åldrar 2-3 år och det är totalt tre pedagoger som arbetar på avdelningen. Karin har 
arbetat som förskollärare i 17 år och det ingick inga kurser om pedagogisk 
dokumentation i hennes förskollärarutbildning. Karin kom i kontakt med pedagogisk 
dokumentation genom sitt arbete när den förskolan hon arbetar på blev Reggio 
Emilsinspirerad. För ca 3 år sedan fick hon möjligheten att fortbilda sig och öka sin 
kompetens inom pedagogisk dokumentation genom föreläsningar.  

Luci 

Luci arbetar på en kommunal förskola med 19 barn i barngruppen. Barnen är mellan 
4-5 år, det är totalt 3 pedagoger som arbetar på avdelningen. Luci är utbildad till 
lärare från årskurs 3 till gymnasium, hon har arbetat inom förskolan i 3 år. Luci läste 
några kurser i sin lärarutbildning om pedagogisk dokumentation, men hon upplever 
att teorin och praktiken skiljer sig ganska mycket åt. Hon har varit på olika 
föreläsningar som handlar om pedagogisk dokumentation och hon har fått hjälp med 
pedagogisk dokumentation via pedagogista och arteljerista på sitt arbete.  

3.4 Genomförande  

Vi började genomföra vår undersökning genom att först söka på högskolans databas 
om det fanns andra arbeten som hade gjorts om samma ämne, och vi hittade några 
arbeten som hade skrivits om vårt forskningsämne, men de handlade inte riktigt om 
just det vi ville undersöka. Sedan sökte vi och hittade relevant litteratur och artiklar 
som handlar om vårt forskningsämne. Vi besökte biblioteket för att leta efter artiklar 
och avhandlingar på bibliotekets databaser. Vi använde sökordet ”pedagogisk 
dokumentation” när vi sökte på databasen Diva, Eric (proquest), Dicovery och 
SwePub. När vi hade hittat det vi sökte formulerade vi våra intervjufrågor och tog 
kontakt med våra intervjupersoner. Vi kontaktade dem via telefon. Vi skrev även ett 
missivbrev (Se bilaga 1) som vi hade med oss när vi intervjuade de åtta pedagogerna, 
där det står vad vår undersökning handlar om och vad vi kommer att göra med 
materialet från intervjuerna. Alla intervjuer genomfördes på plats där 
intervjupersonerna arbetade.  

Vi utgick från Allan Brymans bok ”Samhällsvetenskapliga metoder” (Bryman, 2011) 
när vi planerade intervjuerna. Bryman (2011) lyfter fram att intervjuer bör 
genomföras på plats där intervjupersonerna arbetar. Därför valde vi att genomföra 
intervjuerna där pedagogerna arbetar. Vi valde att intervjua på plats istället för via 
mail, för att kunna få breda svar och även kunna ställa följdfrågor om vi upplevde att 
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svaret på frågan vi ställde missuppfattades eller om svaret blev otillräckligt. Varje 
intervju tog ungefär 40 minuter att genomföra.  

Som Bryman (2011) påpekar är det viktigt att kvalitativa forskare använder sig av en 
bandspelare när de genomför intervjuerna för att sedan kunna skriva ut dem. När vi 
intervjuade spelade vi in samtalen och sedan transkriberade vi våra intervjuer. Detta 
gjorde vi dels för att vi ville ha ögonkontakt med intervjupersonerna, och vi ville inte 
missa det intervjupersonerna sa, och dels för att det är vanligt att man inte hinner 
skriva ner det som sägs under en intervju. Det ville vi inte riskera. Vi tänkte även på 
att skrivningsprocessen kunde störa den intervjuade personen och det ville vi 
undvika. 

3.5 Analysförfarande 

Efter att vi hade genomfört våra intervjuer och transkriberat dem började vi 
analysera. Vi analyserade data utifrån tematisk analysmetod. Bryman (2011) 
beskriver att denna metod innebär att man kodar in det insamlade datamaterialet. 
Genom kodningen kan man analysera fram teman. Med hjälp av kodningen kunde vi 
se vad som framkom i de åtta intervjupersonernas svar. De teman vi kom fram till 
genom kodningen är; 1) svårigheter i arbetet med pedagogisk dokumentation, 2) hur 
pedagoger synliggör barns lärprocesser, 3) för vem dokumenterar pedagogerna och 
4) vad är det som dokumenteras. Under rubrikerna resultat, analys och diskussion 
skriver vi om de fyra teman vi har nämnt ovan. 

3.6 Tillförlitlighet 

Enligt Bryman (2011) bör forskare ha fyra aspekter i åtanke för att säkerställa 
undersökningens kvalité; Trovärdighet, det vill säga hur trovärdig resultatet är i 
andra människors ögon. Pålitlighet, det vill säga om andra forskningstillfälle visar 
samma resultat. 

Vi har haft dessa ovanstående aspekter i åtanke under undersöknings gång för att 
säkerhetsställa arbetets trovärdighet. Detta har vi gjort genom att utföra kvalitativa 
intervjuer. Vi har spelat in intervjuerna med hjälp av en bandspelare och sedan 
transkriberat dem. Vi har tolkat och analyserat svaren tydligt. 

Aspekter som vi har upplevt som har påverkat undersökningens resultat är att 
intervjupersoner har tenderat att ibland svara på ett sätt som de tror att vi vill höra 
och även försköna verkligheten. En av intervjupersonerna arbetar både som 
gruppledare och som förskollärare. Hennes svar vid en fråga var motsatsen till de 
andra intervjupersonernas, som enbart arbetar som lärare på samma förskola. 

3.7  Forskningsetik 

Vetenskapsrådets etiska riktlinjer tar upp fyra etiska ställningstaganden man bör 
vara uppmärksam på när man genomför t.ex. intervjuer som i vårt fall. Dessa 
ställningstaganden är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011). Här nedan förklarar vi vad dessa 
ställningstaganden handlar om och hur vi har hanterat dessa när vi genomförde våra 
studier. 
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Informationskravet 

Informationskravet innebär att, intervjupersonerna ska bli informerade om vad 
studien handlar om och vad syftet med studien är (Vetenskapsrådet, 2011). Innan 
intervjuerna ringde vi till intervjupersonerna och berättade om att vi ville intervjua 
dem. När vi var på plats för att genomföra intervjuerna fick intervjupersonerna läsa 
vårt missivbrev. I missivbrevet (Se bilaga 1) stod det vad vår undersökning handlade 
om och vad syftet med undersökningen var. Vi bad även intervjupersonerna att skriva 
under missivbrevet för att ge sitt godkännande.  

Samtyckeskravet 

Samtyckeskravet innebär att intervjupersonerna är informerade av forskarna och det 
är de som bestämmer hur mycket delaktiga de vill vara i studien (Vetenskapsrådet, 
2011). I vårt missivbrev (Se bilaga1) som intervjupersonerna fick ta del av och skriva 
under skrev vi att, det var frivilligt att ställa upp i intervjun och de kunde avbryta 
deras deltagande när/om de ville under arbetet. 

Konfidentialitetskravet 

Konfidentialitetskravet innebär att de personer som deltar i undersökningen har rätt 
att vara anonyma. Andra som tar del av arbetet ska inte kunna gissa vilka personerna 
är som har deltagit i studien. Medverkarnas namn och namnet på verksamheten de 
arbetar på ska vara skyddade så att andra personer än forskarna inte kan komma åt 
dem (Vetenskapsrådet, 2011). Vi informerade våra intervjupersoner genom 
missivbrevet (Se bilaga 1) att de kommer att vara helt anonyma och att vi inte 
kommer att nämna deras riktiga namn eller namnet på verksamheten de arbetar på i 
studien.  

Nyttjandekravet 

Nyttjandekravet innebär att, det material man har samlat in ”om enskilda personer 
får endast användas för forskningens ändamål” (Vetenskapsrådet, 2011, s.14). Vi 
talade om för våra intervjupersoner innan vi genomförde våra intervjuer att när 
undersökningen är färdig och när vi har skrivit klart vårt arbete och har blivit 
godkända, kommer vi att göra all intervjudata vi har samlat in oanvändbara. Vi 
informerade dem även om att vi kommer att använda intervju materialet bara i detta 
arbete.  
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4  Resultat 

Under den här rubriken kommer vi att sammanfatta och presentera de svar vi fick av 
våra åtta intervjupersoner som arbetar som förskollärare på två olika förskolor som 
är belägna i två stora städer i Sverige. Som vi skrev under rubriken 
"Analysförförande" kodade vi in intervjusvaren och genom kodningen kom vi fram till 
fyra olika teman, som vi kommer att skriva om här nedan. Namnen vi använder 
under rubrikerna är inte intervjupersonernas riktiga namn. 

4.1 Svårigheter i arbetet med pedagogisk dokumentation 

Pedagogerna vi intervjuade har olika erfarenheter av pedagogisk dokumentation. 
Vissa av dem som har deltagit i vår undersökning har utvecklat sin kompetens inom 
pedagogisk dokumentation efter några arbetsår och alla har kunskaper om vad 
pedagogisk dokumentation är och hur man kan använda det i verksamheten. Två av 
intervjupersonernas svar skiljer sig dock åt från de andras när det gäller 
svårigheterna i arbetet med pedagogisk dokumentation.  
 
Sex av våra intervjupersoner nämnde tiden som en svårighet i arbetet med 
pedagogisk dokumentation. Elsa svarade att det inte fanns några svårigheter med 
pedagogisk dokumentation och Karin tyckte inte tiden var ett problem. 
 

Tiden räcker och man får anpassa sig, så är det ju, eller så får man jobba utanför 
sin arbetstid. Man får anpassa dokumentationen, för man skulle kunna göra 
världens grej men tiden är inte tillräcklig. (Karin) 

 
Till skillnad från Karin och Elsa nämnde de andra pedagogerna tiden som ett stort 
problem. Åsa tyckte att det var svårt att hinna med på grund av tidsbrist och stora 
barngrupper.  
 

Svårt att hinna med när man har så många barn. Man tar bilder men det är svårt 
att koppla dem till det man gör. Ibland skriver jag ner några stödord för att gå 
tillbaka. (Åsa) 

 
Svårigheten med pedagogisk dokumentation för Luci var både tidsbristen och att hon 
körde fast ibland när hon reflekterade tillsammans med barnen om dokumentationen 
de hade gjort. Hon påpekade att hon fick annorlunda svar än vad hon hade förväntat 
sig att få, och då började hon ifrågasätta sitt eget förhållningssätt. Hon undrade om 
hon var otydlig med något när de hade en aktivitet, alltså om hon hade svårt att 
förmedla kunskap om det som barnen skulle lära sig. Alva tyckte inte att själva 
pedagogiska dokumentationen var svårt att göra, hon upplevde tiden som krävs för 
att göra dokumentationen till en pedagogisk dokumentation som en svårighet. Hon 
menade att pedagoger inte har så många reflektionstimmar.  
 

Det är de här dokumentationerna vi gör. Men alla är ju inte pedagogiska eftersom 
vi inte hinner prata kring dem. 1 timme personlig tid i veckan och 1,5 timme 
gemensam reflektionstid. (Alva) 

 
Det svar som var gemensamt för de pedagoger som upplevde tiden som en svårighet i 
arbetet med pedagogisk dokumentation är att de upplever att de inte hinner 
reflektera med barnen och med kollegorna. De flesta tyckte att de inte kunde göra 
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någonting åt det, eftersom de själva inte fick bestämma storlekarna på barngruppen 
och antal pedagoger per avdelning. Alva påpekade att det blev svårt att visa för 
föräldrarna vad barnen hade lärt sig när de är i förskolan, eftersom pedagogerna inte 
kunde göra dokumentationen till pedagogisk dokumentation.  
 
Linda tyckte att det hon hade lärt sig under sin lärarutbildning passar inte riktigt med 
verkligheten. Hon hade lärt sig så mycket och ville använda det i verkligheten, men 
tiden var en stor aspekt som försvårade förverkligandet.  

4.2  Vad är det som dokumenteras? 

Pedagogerna delgav oss att de dokumenterar det barnen gör i förskolan. De filmar, 
tar bilder, skriver texter om det barnen gör. Ibland är barnen med och berättar för 
pedagogerna det som dokumenteras, alltså när pedagoger skriver ner vad de har gjort 
frågar de barnen vad de tyckte och upplevde och pedagoger dokumenterar det barnen 
återberättar. Pedagoger som arbetar på storbarnsavdelning berättade att barnen 
dokumenterar själva, de skriver vad de har gjort med några enkla ord som deras 
namn eller bil, båt mm. Det som dokumenteras på en småbarnsavdelning kan skilja 
sig från det som dokumenteras på en storbarnsavdelning. På en småbarnsavdelning 
kan pedagoger ha barns påklädning i fokus och dokumentera hur barnen lär sig att 
klä på sig själva.  
 

Jag tycker att det är intressant att se vad barnen gör och synliggöra deras 
utveckling. Exempelvis en matsituation där man erbjuder barnen att äta med en 
sked. Sedan utvecklar man det vidare, man tar en ny bild en månad senare och 
försöker se hur den blivit intresserad av att använda en gaffel. Sedan uppföljer 
man det ytterligare en månad och så vidare. (Åsa) 

 
Pedagoger som deltog i vår undersökning berättade att de har dokumenterat i många 
år. Att de har tagit bilder, skrivit och kopplat till läroplanen och dokumenterat vad 
barnen gör på många olika sätt. Skillnaden är att de gör i ordning en vanlig 
dokumentation och sedan är den klar, vilket inte blir mer än här och nu. Pedagogisk 
dokumentation tar däremot aldrig tar slut.  
 
Som det står ovan skiljer sig det som dokumenteras beroende på barns ålder. På ett 
storbarnsavdelning kan dokumentationen handla om att det barnen har börjat skriva 
och läsa själva.  
 

Vi håller på med bokstäver just nu, jag tar bilder på barnen i min grupp sen så 
kanske de skriver första bokstaven i sitt namn eller de kanske håller på med 
bokstäver. Hur många har jag i mitt namn? Hur ser mitt namn ut? De kanske 
skriver det på datorn medan jag har barnen så tittar jag på det. Sedan efteråt 
sitter vi och tittar på bilderna tillsammans. Ja, vad har vi gjort den gången, vi 
väljer ut bilder som vi ska ha med och lägger in de i en dokumentation och sedan 
kopplar vi det till läroplanen eller vårt lokala verksamhetsmål. (Alva) 

4.3 Hur synliggör pedagoger barns lärprocesser? 

När vi gick igenom våra intervjusvar kunde vi konstatera att alla pedagoger vi 
intervjuade tyckte samma sak när det gäller hur pedagoger kan synliggöra barns 
lärprocesser. Alla lyfte reflektionen kring dokumentation tillsammans med barnen 
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och kollegorna som en viktig aspekt, att ha en dialog om det de har gjort för att ta 
reda på vad barnen tyckte, upplevde och lärde sig. De påpekade även vikten av 
reflektionen i arbetslaget, exempelvis svarade Alva: 
 

Just att man ser så mycket när man sitter och tittar tillsammans. För du ser en 
sak och jag ser en sak. Du kanske kollar mera på hur leker de här två tillsammans, 
jag kanske ser mera vad var det för lek de lekte. Att få in någon annans syn på hur 
vi lär oss, vad vi lär oss. (Alva) 

 
Elsa berättade hur man kan använda bilderna som ett verktyg för att synliggöra 
lärandet.  
 

Att jobba med bilder tillsammans med barnen. Vi minns bättre när vi arbetar 
med bilderna. Vi kan arbeta längre när vi arbetar med bilder. Det är dels för att 
synliggöra lärandet både för oss vuxna och barnen. (Elsa) 

 
Pedagoger berättade att pedagogisk dokumentation synliggör barns lärande och 
deras processer, alltså att pedagoger är som en medforskare. I och med att de 
diskuterar och reflekterar med barnen blir synliggörandet lustfyllt. Barnen är med 
och berättar själva vad de har lärt sig.  
 
Linda och Berit nämnde även filminspelningarna som ett bra hjälpmedel för att 
kunna se och synliggöra barns lärande. De menar att lärandet blir tydligare när man 
tittar på filmerna.  
 

Speciellt genom film tycker jag att det blir mer tydligt vad barnen gör istället för 
att försöka se allt i stunden kan man gå tillbaka och se. Vi håller på med en 
inspelning utifrån en bok. Vi filmade det och sedan när vi har reflektionstid tittar 
vi tillbaka. (Linda) 

 
Enligt våra intervjupersoner är det reflektionen kring dokumentationen som gör 
lärandet synligt. Genom att diskutera och reflektera om vad barnen gör på bilderna 
får pedagoger syn på barnens lärande, de ser vad barnen kan och vad barnen är på 
väg att lära sig. De flesta pedagoger svarade att man kan sätta ord på det barnen lär 
sig genom pedagogisk dokumentation, för att det är ett levande verktyg, man kan 
prata om den. 

4.4 För vem dokumenterar pedagogerna? 

Pedagogerna som medverkade i vår undersökning berättade att pedagogisk 
dokumentation är till för många, det vill säga för alla som har en koppling till 
förskolan. De lyfte fram 1) föräldrarna, 2) pedagogerna, 3)barnen och 4) 
verksamheten. Pedagogerna påpekade att alla dessa parter har nytta av pedagogisk 
dokumentation. 

4.4.1 Barnen 

Våra intervjupersoner anser att pedagogisk dokumentation synliggör barns lärande 
för barnen också. Pedagogisk dokumentation bidrar till barns utveckling. Genom att 
barnen är aktiva och delaktiga i dokumentationsprocesser får de syn på sin egen 
utveckling och ser sig själva utvecklas. Detta påpekade alla våra intervjupersoner. 
Karin tyckte att barnen får återuppleva och återberätta på sitt sätt, att det sker på 
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deras villkor. Åsa berättade att pedagogisk dokumentation stärker barns självkänsla, 
när barnet ser vad han/hon har gjort och lärt sig ökar barnets förtroende för sig själv 
och barnet vågar pröva andra saker.  
 

Att de får se. Att de får glädje av att se sig själva. Sedan får man höra barnen säga 
att de har lärt sig. Synliggöra det de lär sig. Att man sätter ord på att de faktiskt 
lär sig och utvecklas. (Linda) 

4.4.2  Föräldrar 

En stor andel av pedagogerna svarade att de dokumenterar för att synliggöra barns 
lärande för föräldrarna. Att föräldrarna får möjlighet att bli delaktiga av sina barns 
vardag. 
 

Dels för att det är roligt, delaktighet för föräldrarna, att de blir delaktiga. (Elsa) 
 
De svarade också att de visar för föräldrarna vad barnen gör i förskolan genom 
pedagogisk dokumentation. Att det pedagoger gör i förskolan har ett syfte, barnen lär 
sig och utvecklas när de är på förskolan och genom pedagogisk dokumentation blir 
det lätt att visa för föräldrarna det som händer i verksamheten.  
 

Föräldrar får se vad de (barnen) gör, alltså inte vad vi har gjort idag, utan att se 
bilder på sina barn. Att vi lyfter det barnen lär sig. De får en förståelse att det är 
en förskola och inte ett dagis. Att det finns en läroplan för förskolan, att vi har 
mål. Att det finns ett syfte med det vi gör. (Linda) 
 

De pedagoger som hade börjat arbeta innan pedagogisk dokumentation var aktuell i 
förskolan berättade att det var svårt att visa för föräldrarna det de gjorde, det vill säga 
det barnen lärde sig innan de började arbeta med pedagogisk dokumentation och att 
föräldrarna hade en annan bild av förskolan då. De såg förskolan som en plats där 
barnen lekte och fick omsorg. Medan nu när pedagoger använder pedagogisk 
dokumentation ser föräldrarna att deras barn lär sig. Allting blir mer tydligt.  
 

Att vi måste visa för föräldrarna att vi har vår läroplan som vi måste jobba efter 
och att vi har ett styrdokument som vi måste följa. Det blir en tydlighet. (Alva) 

 
Pedagogerna har utvecklingssamtal med föräldrarna två gånger per år och det är 
barnledda utvecklingssamtal. Barnen väljer först vilka bilder de vill ha med och visa 
föräldrarna, sedan berättar de vad de har gjort och vad de har lärt sig med hjälp av 
pedagogisk dokumentation som ligger i barnens pärmar.  
 

Men vårdnadshavare får ju ta del av de här bilderna också, vi tittar på dem 
tillsammans när vi har utvecklingssamtal två gånger per år och det är väldigt 
uppskattat. När vi tittar på dem kan vårdnadshavare säga ju just det, det var 
därför hon höll på med det hemma och då förstår de. De får en annan bild och 
förståelse för vårt yrke också. (Alva) 

4.4.3  Pedagoger 

Pedagogisk dokumentation upplevs av de intervjuade pedagogerna som ett 
hjälpmedel för pedagoger som arbetar i förskolan. De får syn på hur de arbetar och 
vad de behöver utveckla hos sig själva när de tittar på dokumentationen de har gjort 
och när de reflekterar tillsammans med kollegor och barnen. Berit och Anna 
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påpekade att de får ta reda på vad barnen tycker och tänker när de samtalar kring 
pedagogisk dokumentation tillsammans med barnen. Genom att veta barnens tankar 
får de även reda på vad de behöver utveckla hos sig själva, det vill säga hur man ska 
lägga upp arbetet i fortsättningen så att banen lär sig och utvecklas bättre och vad 
som har gått fel. De berättade även att man kan se brister i miljön och i de planerade 
aktiviteterna när de reflekterar med barnen. Genom pedagogisk dokumentation får 
pedagogerna tänka och reflektera hur de kan utveckla barnen vidare i deras lärande 
och hur de kan utveckla aktiviteterna så att det blir lustfyllt för barnen.  
 

Att när vi har reflektionstid, att kunna se det de visar intresse för att kunna se det 
de är intresserade av. Vi håller på med en bok nu och genom pedagogisk 
dokumentation har vi insett att det är för enkelt för barnen, att de redan kan de 
orden som finns i boken. Deras ordförråd har stannat det utvecklas inte mer. Det 
utvecklar vårt arbete med barnen framåt. (Linda) 

 
De pedagoger som hade börjat arbeta i förskolan innan man använde pedagogisk 
dokumentation som ett verktyg i förskolan, tycker att de förstår nu att det påverkar 
hur de förhåller sig till barnen och vad barnen har lärt sig samt hur de lär sig det, 
alltså att det har blivit en tydlighet i det. 
 
Pedagogisk dokumentation innebär någonting som har ett syfte och någonting som är 
levande som man kan koppla till läroplanen ansåg pedagogerna i vår undersökning. 
De ser pedagogisk dokumentation som ett verktyg som de kan förmedla det barnen 
lär sig och vad de gör i förskolan.  
 
De flesta föräldrar tror att deras barn bara leker i förskolan. Men barnen lär sig 
mycket även genom lek.  Men vad är det barnen lär sig när de leker? Det är här 
pedagogisk dokumentation kommer in i bilden, genom pedagogisk dokumentation 
kan pedagoger visa att barnen lär sig många olika saker när de leker. T.ex. de lär sig 
att läsa och skriva, matematik, språk och naturvetenskap. Pedagogisk dokumentation 
är inte bara ett verktyg som synliggör barns lärande, den synliggör även pedagogernas 
arbete i verksamheten.  
 

Att man får återkoppling på det man har gjort, att man får uppleva det igen och 
kunna bearbeta saker. Att man alltid kan hitta infallsvinklar och att där kan 
lärande komma som en liten överraskning, i samtalet runt det pedagogisk 
dokumentationen kan lärandet komma. (Karin) 

4.4.4 Verksamheten 

Alva och Elsa anser att pedagogisk dokumentation bidrar till att synliggöra barns 
lärande och det pedagogerna gör. Med det menar de att genom pedagogisk 
dokumentation synliggör de det som händer i verksamheten. Att pedagoger arbetar 
efter läroplan för förskolan och deras lokala verksamhetsplan, de utgår från de 
strävansmål som finns i deras styrdokument.  
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5  Analys och diskussion 

Under den här rubriken kommer vi att analysera och diskutera de fyra teman vi 
beskriver i resultatkapitlet i förhållande till vår teoretiska utgångspunkt, tidigare 
forskning och olika litteratur.   

5.1 Svårigheter i arbetet med pedagogisk dokumentation 

Svårigheten med pedagogisk dokumentation enligt oss är tiden. Hur man ska 
dokumentera och vad man ska dokumenteras är inte lika svårt som tidsbristen. 
Genom att utbyta idéer och tankar med kollegor kan man få hjälp när man har fastnat 
i dokumentationsprocessen. Det finns även möjlighet till fortbildning inom 
pedagogisk dokumentation. Det som är svårt att lösa är tisbristen. Vi vet att det är 
stora barngrupper och för få pedagoger, och dessa beror på ramfaktorer som 
pedagoger inte kan påverka. För att få tid till att reflektera anser Åberg och Lenz 
Taguchi (2011) att pedagogerna behöver använda planeringstiden till att reflektera 
kring några av deras dokumentationer. Författarna menar vidare att istället för att 
bara planera framåt så behöver pedagogerna även tänka bakåt där man pratar 
tillsammans om det hände något nytt för att sedan kunna tänka framåt.   

Berit anser att tiden är svårigheten med pedagogisk dokumentation. Hon berättar att 
på hennes avdelning är det en stor barngrupp med två barn med särskilda behov 
vilket kräver mycket tid och kraft för att kunna inkludera dessa barn. Det tas även 
mycket tid av de andra barnen. Berit menar att man behöver mycket tid för att kunna 
lyssna på barnen och titta på vad de gör. 

Enligt Åberg och Lenz Taguchi (2011) är det svårt i början att förstå hur man 
dokumenterar tillsammans med barnen, vilket är nyckeln till ett demokratiskt 
arbetssätt, men att det absolut svåraste med pedagogisk dokumentation är att välja ut 
vad som ska dokumenteras. Svårigheterna med vad som ska dokumenteras har även 
våra intervjupersoner tagit upp. Anna tycker att det var svårast i början då man inte 
visste vad man ska fånga in. Hon tycker allt barnen gör är viktigt men att man inte 
kan fördjupa sig i allt för då blir det ingenting. Anna berättar vidare att det är 
pedagogen som har makten att välja vad som dokumenteras. Även Luci påpekar att 
det inte går att dokumentera allt och menar att det inte finns den tiden rent praktiskt. 
Hon menar att man får lära sig sålla vad det är pedagogerna ska gå vidare med.  
 
Åberg och Lenz Taguchi (2011) skriver vidare att allt barnen gör är spännande och att 
varje gång man observerar så ser man mycket nytt, vilket gör att det blir svårt för 
pedagoger att veta vad av allt man hör och ser barnen gör som man ska dokumentera. 
Författarna menar vidare att det är omöjligt att dokumentera allt och att man kan 
drunkna i dokumentationen för man kan inte diskutera allt.  Är man osäker så kan 
det även vara svårt att veta vad som är mest intressant att välja ut att dokumentera. 
Man behöver lyssna och titta mycket noga för att kunna bli medveten om hur barnen 
tänker och gör och även sig själv.  

5.2 Vad är det som dokumenteras? 

Det som dokumenteras i förskolan kan vara vad som helst. Det kan vara en aktivitet, 
barnens lek mm. Pedagoger som arbetar inom förskoleverksamheten kan titta på 
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dokumentationen och reflektera kring den och se barns lärprocesser för att kunna 
utmana dem vidare.  

Åberg och Lenz Taguchi (2011) anser att pedagogerna behöver veta vad de är ute efter 
för att kunna välja vad som ska dokumenteras och vad det är de vill egentligen förstå. 
Författarna menar vidare att pedagogerna måste vara nyfikna på något för att kunna 
dokumentera. När pedagogerna hittar något som de är nyfikna på och vill ha ett svar 
på just den frågan, det är just den frågan som skall dokumenteras. Det kan vara tusen 
andra saker som kan hända samtidigt men pedagogerna bör dokumentera det de är 
mest intresserade av. Åberg och Lenz Taguchi berättar vidare att pedagogerna 
behöver vara medvetna om vad de vill förstå med hjälp av pedagogisk 
dokumentation, för att det ska bli lättare att välja vad som skall dokumenteras.  
 
Pedagogerna tycker att det är svårt att veta vad det är som ska dokumenteras. Många 
av dem har haft det besvärligt med att välja vad som ska dokumenteras. I ena 
förskolan har pedagogerna ett pedagogiskt dokumentationsverktyg som de använder 
i förskolan i sitt förskoleområde. Detta verktyg använder de varje vecka under sin 
avdelnings reflektionstid som är två timmar. Då lägger de in det de har valt att 
dokumentera i detta verktyg. Pedagogerna får hjälp av en pedagogista och en 
ateljerista, verktyg som de har skapat för att pedagogerna ska lära sig vad det är som 
ska dokumenteras.   

Anna berättar att det som dokumenteras är en situation eller en aktivitet som man 
har gjort tillsammans med barnen. Pedagogerna reflekterar sedan med arbetslaget, 
vilket gör att man kommer se nya saker och så dokumenterar man vidare. Hon menar 
att det aldrig blir färdigt, man återkommer till den många gånger och ser nya 
perspektiv. Det ska inte vara någonting som bara sitter utan det ska vara en 
dokumentation som pedagogerna reflekterar över tillsammans med barnen, kollegor 
och även föräldrar. När pedagoger reflekterar tillsammans med barnet får barnet 
möjlighet att reflektera själv. Alltså att barnet får tänka tillbaka på det som har hänt. 
Socikulturella teorin påpekar betydelsen av när barnet får reflektera och tänka själv, 
att barnet förstår bättre då (Strandberg, 2009).  

Pedagogerna vi intervjuade berättade att de dokumenterar genom att de filmar, tar 
bilder, skriver texter och att barnen är med och berättar det de har gjort. Den 
konstruktionistiska teorin betonar vikten av upplevelsen av olika material. Att barnen 
lär sig när de har en relation med materialet använder. Barnet använder olika sinnen 
beroende på vad det för material (Skolverket, 2012). I detta fall använder barnet sin 
syn och hörsel när det tittar på filminspelningar och det rör bilderna när det 
återberättar det det har gjort. Sociokulturella teorin lyfter också upp att relationen 
mellan materialet och barnet bidrar till lärandet (Lenz Taguchi, 2012). Våra 
intervjupersoner nämnde dock aldrig om de brukar fråga barnen om barnen vill bli 
dokumenterade, vilket Lindgren och Sparrman (2003) tycker är viktigt. Författarna 
skriver i sin forskning att pedagoger bör utgå från ett barnperspektiv när de synliggör 
barns olika processer genom dokumentation. Det vill säga när pedagoger filmar det 
barnen gör med hjälp av en kamera bör de ha barns integritet i åtanke och respektera 
om barnen inte vill vara med och bli filmade. Forskarna påpekar vikten av att 
pedagoger dokumenterar för att synliggöra hur deras verksamhet utvecklas och detta 
gynnar mest de som arbetar inom förskolan och politikerna.  

Men barnen då? På vilket sätt gynnar det barnen? Man tar barns fria tid när man 
dokumenterar och då blir det viktigt att utgå från ett barnperspektiv för att 
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dokumentationsprocessen ska bli roligt och intressant för barnen också. Några av 
våra intervjupersoner svarade att barnen får vara med och välja vad som ska 
dokumenteras genom att t.ex. välja en bild som pedagogerna har tagit och genom att 
skriva enkla ord och rita bilder. Intervjupersonerna berättade även att barnen tycker 
om att vara med och dokumentera. Men pedagogerna har även nämnt att de sällan 
frågar barnen om de vill bli filmade och att de vill bli bättre på att fråga barnen.  

5.3  Hur synliggör pedagoger barns lärprocesser 

Genom att reflektera tillsammans kring dokumentationen anser Åberg och Lenz 
Taguchi (2011) att pedagogerna kan synliggöra barns lärande. Även Berit och Anna 
berättar att man kan synliggöra barns lärande genom pedagogisk dokumentation. De 
menar vidare att man kan visa barns lärande genom bilder och videon. Berit har 
intryck av att varje gång man filmar och tittar på filmerna så ser man tydligt och mer 
av barnens lärprocesser. Hon lägger även stor vikt vid att pedagogerna inte ska titta 
på barnens brister och att man ska vara en lyhörd pedagog. Anna tycker att när man 
har synliggjort barnets lärande genom pedagogisk dokumentation så kan det bli en 
utmaning till att tänka vidare. Vad är det som sker och hur kan man tänka för vidare 
utveckling? Anna berättar vidare att förut analyserade man på ytan lite grann men 
man fick egentligen inte fatt på det som är det egentliga lärandet. Genom att 
reflektera tillsammans med andra pedagoger och diskutera olika perspektiv och 
tankesätt kan man få nya synvinklar.  Genom detta kan pedagogerna se vad som 
behöver ändras och utvecklas, samt vad det innebär för barnen och forma sitt arbete 
efter det. 
 
Den konstruktionistiska teorin talar om språkets betydelse i barns lärande. Genom 
att pedagoger och barnen har dialog med varandra och pratar om det de har gjort 
produceras kunskap (Nordin-Hultman, 2004). Våra intervjupersoner svarade att 
barnen får berätta själva det de har gjort när man pratar kring en dokumentation i 
verksamheten. Här blir språket ett viktigt verktyg i pedagogisk dokumentation, för att 
barnen reflekterar och för en dialog både med andra barn och pedagoger när de gör 
om en dokumentation till en pedagogisk dokumentation.  

5.4 För vem dokumenterar pedagogerna? 

5.4.1 Föräldrar  

Alla våra intervjupersoner var eniga om att pedagogisk dokumentation bidrar till 
föräldrarnas delaktighet i förskolan. Föräldrarna får se tydligt vad deras barn gör och 
lär sig när de får ta del av dokumentationerna. Åberg och Lenz Taguchi (2011) 
påpekar också det ovanstående. De skriver att pedagoger inte kan göra föräldrarna 
delaktiga och ge dem inflytande om inte pedagoger visar vad de gör i sin verksamhet, 
alltså även sätter ord på det barnen gör under dagen när de är i förskolan. Linda 
berättade att föräldrarna får se vad deras barn har gjort när de ser bilderna som deras 
barn är med på. Föräldrarna kanske inte alltid hinner prata med pedagogerna om vad 
deras barn har gjort under dagen eller under veckan. När de får se en bild på sitt barn 
som är tagen under en aktivitet får föräldrarna veta att deras barn har lärt sig något 
nytt.  

Alva svarade att de har utvecklingssamtal med föräldrarna två gånger per år. Under 
utvecklingssamtalet får barnen visa sina bilder och berätta vad de har gjort för 
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föräldrarna. Åberg och Lenz Taguchi (2011) anser att pedagoger bör ge föräldrarna 
möjlighet till att se vad deras barn har gjort under dagen, alltså att föräldrarna får ta 
del av dokumentationen när den är färsk så att de kan delge sina åsikter och 
synpunkter. Om det har gått för lång tid från det att dokumentationen gjordes till att 
föräldrar får ta del av den kan det bli meningslöst och föräldrar kanske inte har så 
mycket att säga om någonting som hände för en längre tid sedan. 

5.4.2 Pedagoger 

Våra intervjupersoner påpekade att de får reda på brister i verksamhetens miljö 
genom pedagogisk dokumentation. När de pratar med varandra får de veta om miljön 
är tilltalande för alla barn och om den är tillräcklig utmanande för att barnen ska 
kunna lära sig och utvecklas. Både den konstruktionistiska och sociokulturella teorin 
lyfter fram vikten av miljön. Miljön är en viktig aspekt i barns lärande. För att barnen 
ska kunna lära sig och utvecklas bör pedagoger skapa en miljö och erbjuda barnen 
material som tillgodoser barns behov och som är intressant för barnen (Skolverket, 
2012). Även forskaren Buldu (2010) uttrycker att genom reflektion i pedagogisk 
dokumentation kan pedagoger få reda på om miljön är anpassad efter barns 
kunskapsnivå, om materialet som finns i verksamheten är för lätt eller för svårt för 
barnen att använda, så att det blir intressant och lustfyllt att lära sig genom att 
använda olika material.  

Pedagoger vi intervjuade svarade att de dokumenterar för föräldrar, barn, pedagoger 
och verksamheten. Pedagogisk dokumentation bidrar till att synliggöra både lärandet 
och brister. Forskaren McKenna (2005) skriver om det ovanstående i sin forskning, 
att genom pedagogisk dokumentation får pedagoger veta hur barnen lär sig, vad de 
behöver utveckla och hur pedagoger själva tänker i olika situationer.  

Våra intervjupersoner berättade att pedagogisk dokumentation är även någonting 
som visar hur de förhåller sig till läroplanen och hur de arbetar utifrån den. När de 
arbetar på det sättet synliggör de hur de strävar efter de mål som finns i läroplanen 
och de visar också att barnen lär sig en massa olika saker när de är i förskolan. 
Pedagoger har ett styrdokument de måste arbeta efter i sin verksamhet, som betonar 
att det ska finnas en mening i allt de gör tillsammans med barnen. Läroplan för 
förskolan Skolverket (2010) skriver att förskolan ska vara lärorikt för alla barn och att 
förskolan ska lägga grunden för barns lärande.  

5.4.3 Barnen  

Karin delgav oss att barnen får berätta själva vad de har gjort när de gör pedagogisk 
dokumentation. När barnet får återberätta blir barns åsikter och tankar en del av 
dokumentationen. Strandberg (2009) skriver att man talar om interaktion inom den 
sociokulturella teorin. När barnet pratar om någonting och har en dialog med andra 
skapas det interaktion. Genom interaktion samspelar barnet med andra och via 
samspel lär sig barnet. I detta fall när barnet återberättar själv vad barnet har gjort 
ingår han/hon i ett samspel och lär sig samtidigt.  

5.4.4 Verksamheten 

Som vi skrev under rubriken teoretiska utgångspunkter påpekar skolverket (2012) att 
läroplanen för förskolan och den konstruktionistika teorin har gemenssamt innehåll 
när det gäller vilka material pedagoger erbjuder barnen för att göra lärandet lustfyllt 
och att ge barnen möjlighet att utforska saker och ting. Två utav våra 
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intervjupersoner svarade att de arbetar utifrån läroplanen och att de utgår från 
läroplanens strävansmål samt att de kan visa vad de gör i sin verksamhet genom 
pedagogisk dokumentation. Vi tror inte att de andra intervjupersonerna inte arbetar 
utifrån läroplanen, men detta kom tyvärr inte fram i de andra intervjupersonernas 
svar. Elfström (2013) beskriver i det hon kom fram i sin forskning att pedagoger som 
arbetar i förskolan kan få syn på hur deras verksamhet utvecklas genom att använda 
sig av pedagogisk dokumentation, samt att de kan göra utvärdering och uppföljning 
med hjälp av materialet från pedagogisk dokumentation.  

6 Avslutande diskussion 

Vi hann genomföra våra intervjuer enligt vår tidsplan. Våra intervjupersoner var 
hjälpsamma och hade en positiv inställning till vår undersökning. Det som gick 
mindre bra är att när vi skulle genomföra intervjuerna i en av förskolorna var 
pedagogerna stressade på grund av personalbrist. Vi kunde inte intervjua de 
pedagoger vi hade tänkt intervjua från början, därför fick vi intervjua andra 
pedagoger som hade möjlighet att ställa upp. Vi tror dock inte att detta påverkade 
vårt resultat negativt. 

6.1 Diskussion  

Genom den här undersökningen kunde vi ändå se vilken betydelse pedagogisk 
dokumentation har för barns lärande. Pedagogisk dokumentation bidrar till att 
synliggöra barns lärande i förskolan. Genom pedagogisk dokumentation får 
pedagoger möjlighet att, som Åberg och Lanz Taguchi (2011) beskriver ta reda på 
barns intresse och behov som de sedan använder när de utformar miljön och 
aktiviteterna. Därmed blir barns lärande lustfyllt.  

Pedagogisk dokumentation synliggör inte bara barns lärande, den synliggör även hur 
pedagoger arbetar i förskolan. Barnen blir delaktiga och får inflytande i 
verksamheten när de för en dialog om dokumentationen och återberättar vad de 
upplevde.  

En dokumentation blir pedagogisk dokumentation efter att pedagoger har reflekterat 
tillsammans med barnen och kollegorna (Lenz Taguchi, 1997). När pedagoger 
reflekterar tillsammans med barnen får barnen syn på sitt eget lärande och de ser sig 
själva utvecklas. Detta bidrar till att de får bättre självförtroende och tilltro till sig 
själva.  

Som vi skrev tidigare i arbetet blir föräldrarna delaktiga av det deras barn har gjort i 
förskolan genom att de får se med hjälp av bilder, filminspelningar, texter mm. De får 
även en bättre förståelse för pedagogernas yrke.  

Efter att gå igenom tidigare forskning och ha intervjuat åtta förskollärare kom vi fram 
till att reflektionen kring dokumentationen är viktig dels för att det ska bli en 
pedagogisk dokumentation och dels för att pedagoger får se så mycket mer när de 
reflekterar med andra kollegor och barnen, samt föräldrarna. T.ex. kan de få syn på 
någonting som de kanske hade missat när de reflekterat själva eller får de syn på det 
barnen tycker är viktigt samt det barnen vill göra eller behöver utveckla sina 
kunskaper kring. En slutsats vi kom fram till efter att ha intervjuat förskollärarna är 
att en av svårigheterna med pedagogisk dokumentation är tidsbristen. Efter det här 
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arbetet vet vi att vi kommer stötta på denna svårighet i vårt yrke, men detta kan 
motarbetas t.ex. genom bättre planering och samarbete med kollegorna för att få 
reflektionstid där vi kan delge varandra våra tankar så att vi kan utvecklas och 
komma vidare i det vi har fastnat och se vårt arbete inom verksamheten ur olika 
synvinklar. 

6.2 Framtida forskning  

Ett förslag vi har till framtida forskning är att man kan intervjua barnen. Eftersom vi 
inte vet vad barnen tycker om att bli dokumenterade kan man intervjua barn för att ta 
reda på vad de tycker om det. Några av våra intervjupersoner berättade att de väljer 
dokumentationsmaterial tillsammans med barnen men det framgår inte var barnen 
tycker om själva dokumentationen, dvs. vad tycker om att bli inspelade mm. Ett 
annat förslag är att undersöka hur pedagogisk dokumentation går till i andra 
förskolor som inte är Reggio Emilia inspirerade, om de dokumenterar på ett annat 
sätt, om de har samma utgångspunkter mm. Dessutom, barnen i de förskolor som vi 
utförde våra intervjuer har mer eller mindre samma socioekonomiska förhållanden. 
Nu i efterhand ställer vi oss frågan om resultatet för samarbetet med föräldrarna kan 
se annorlunda ut om det gäller föräldrar med andra socioekonomiska förhållanden än 
de föräldrarna till barn i de förskolor vi har utfört våra intervjuer. 
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Bilaga 1 

Missivbrev  
 
Hej! 
 
Vi är två studenter från lärarutbildningen på Mälardalens högskola som läser vår 
sista termin. Vi skriver vårt examensarbete i pedagogik. Vårt valda ämne är 
pedagogisk dokumentation.  
 
Syftet med detta arbete är att vi vill undersöka vad pedagogisk dokumentation är. Vi 
vill ta reda på vad pedagogisk dokumentation är för förskollärare och hur 
förskollärarna synliggör barns lärande genom pedagogisk dokumentation.  
 
Vi har fördjupat oss i litteratur kring detta ämne, men har också för avsikt att ta hjälp 
av er verksamma förskollärare genom intervjuer. Vi skulle vilja intervjua dig som har 
kunskap, utbildning och erfarenheter som är värdefulla för vårt arbete. Intervjun tar 
ungefär 30 minuter och vi hoppas att du har möjlighet att delta.  
 
Alla som deltar i vår undersökning kommer att vara helt anonyma. Vi kommer inte 
att nämna ditt eller förskolans namn i arbetet, alltså ingen annan än mig och min 
partner kommer att ha tillgång till intervju materialet. Vi kommer att transkribera 
intervju svaren när vi har genomfört dem. Intervju materialet, ljudinspelningar och 
det vi har transkriberat kommer att förstöras när arbetet är klart. Ditt deltagande i 
undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst avbryta ditt 
deltagande utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för dig. 
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens 
högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen Diva.  
 
Har du några funderingar eller frågor är du välkomna att kontakta oss eller vår 
handledare för mer information. 
 
 
Med vänliga hälsningar  
 
Gulistan Kilic                                                               Mary Hanna 

E-post: gdn11001@student.mdh.se                        E-post: mha12002@student.mdh.se 
Tel: xxx xxx xx xx                                                        Tel: xxx xxx xx xx 
 

Handledare: Hans-Olof Gustavsson  
E-post: hans-olof.gustavsson@mdh.se 
Tel. 016 155 134 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor  

 

Vi ställda nedanstående frågor till våra intervjupersoner, men vi ställde även några 
följd frågor under intervjuerna. 

 

1. Hur länge har du arbetat i förskolan?  

2. Vilka åldrar har barnen på din avdelning? 

3. Vad är din utbildning? 

4. Fick du möjlighet att lära dig om pedagogisk dokumentation i din lärarutbildning? 
Om nej..  

5. Har du blivit erbjuden fortbildning kring pedagogisk dokumentation? 

6. Hur började du arbeta med pedagogisk dokumentation? 

7. Hur länge har du använt pedagogisk dokumentation i ditt yrke? 

8. Hur använder du pedagogisk dokumentation i verksamheten? 

9. Vad är ditt syfte med att använda pedagogisk dokumentation? 

10. Hur gör ni barnen delaktiga i pedagogisk dokumentations arbete? 

11. Vilken nytta anser du att pedagogisk dokumentation kan ha för: barnet, 
föräldrarna, pedagogerna och verksamheten? 

12. Finns det några svårigheter med arbetet pedagogisk dokumentation? I sådana fall 
vilken/vilka? 

13. På vilket sätt tycker du pedagogisk dokumentation bidrar till barnslärande?   

14. Vad är skillnaden mellan vanlig dokumentation och pedagogisk dokumentation 
enligt dig? 

 

 

 

 

 

 


