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Abstrakt 

 

Den reviderade läroplanen för förskolan (Lpfö 98, 2010) uppmanar förskollärare och 

arbetslag att dokumentera för att utvärdera förskolans kvalitet, så kallad pedagogisk 

dokumentation. Mitt syfte med denna C-uppsats är att beskriva hur pedagoger uppfattar 

arbetet med den pedagogiska dokumentationen. Jag delade upp syftet i två frågeställningar 

som sökte svar på vad pedagogerna anser ska dokumenteras och för vem, samt vad 

pedagogerna anser att syftet med pedagogisk dokumentation är. Studien utgår från en 

kvalitativ forskningsansats. Jag använde mig av intervjuer som informationsinhämtande 

metod för att få ta del av pedagogernas erfarenheter och tankar. Resultatet visar att 

pedagogerna anser att det är utvecklingsprocesser som ska dokumenteras för barnen, 

pedagogerna och föräldrarnas skull. Syftet med pedagogisk dokumentation enligt 

pedagogerna att synliggöra barns utveckling och lärande.  

 

Sökord: Förskola, Pedagogisk dokumentation, Läroplan för förskola, Reggio Emilia. 

 



  

Förord 

 

Jag vill tacka alla som gjort denna C-uppsats genomförbar. Jag vill tacka min handledare 

Steffan Lind som med stor professionalism guidat mig genom detta arbete.  

 

Jag även vill tacka pedagogerna som avsatte en del av sin dyrbara tid till mina intervjuer. 

 

Tack! 
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1. Inledning 

Under min utbildning till förskollärare har vi flera gånger stött på begreppet pedagogisk 

dokumentation. För varje gång har mitt intresse för pedagogisk dokumentation väckts allt mer 

och mer. Jag tycker det är ett spännande verktyg och jag vill fördjupa mig inom området. I 

min utbildning har jag som student haft god hjälp av att dokumentera mitt och barnens arbete 

eftersom jag då kunnat utvärdera mitt egen insats. Dokumentationerna gav mig tillfälle att i 

efterhand reflektera och utvärdera det jag gjort och på så sätt få möjligheter till utveckling.  

 

I den reviderade upplagan av Läroplan för förskolan (Skolverket, 2010, Lpfö 98) har det lagts 

till ett kapitel som enbart handlar om uppföljning, utvärdering och utveckling vilket jag tycker 

visar att arbetet med dokumentation har en viktig och aktuell roll i förskolan. I Skolverkets 

Allmänna råd och kommentarer (2005) så nämner de att dokumentations- och 

reflektionsarbetet ska ses som en del i det dagliga arbetet tillsammans med barnen. Vidare 

nämner de att vår medvetenhet om det egna arbetet ökas genom att dokumentera, synliggöra 

och reflektera över förskolans processer. På så sätt ser man i vilka situationer som barn lär, 

utvecklas och mår bra av. 

 

Jag hoppas att genom denna studie få en inblick i hur pedagogisk dokumentation används ute 

i verksamheten. Vad är det pedagogerna anser ska dokumenteras och varför? Vad anser 

pedagogerna är syftet med pedagogisk dokumentation? För vem dokumenterar de? Är det för 

barnen? Är det för föräldrarna? Eller är det för dem själva eller för verksamheten? Jag vill ta 

del av yrkesverksamma pedagogers tankar om pedagogisk dokumentation för att bilda mig en 

uppfattning om hur pedagogisk dokumentation används. Jag hoppas även att studien kan ge 

mig kunskap och tips inför mitt kommande yrkesliv. Genom att få studera och fördjupa mig 

inom detta kommer min förståelse förhoppningsvis att fördjupas samt att jag hoppas kunna 

inspirera andra att börja använda sig av pedagogisk dokumentation.  

 

2. Bakgrund 

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för litteratur och tidigare forskning kring pedagogisk 

dokumentation som är relevant för min studie. 

 

2.1 Dokumentation och styrdokumenten 

Enligt skollagen är förskolans syfte att stimulera barns utveckling samt erbjuda barnen en 

trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och dess behov och 

utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Men hur vet man att 

verksamheten uppfyller dessa krav?  

 

I Läroplan för förskolan (Lpfö 98, 2010) beskrivs det att förskolans kvalitet ska kontinuerligt 

och systematiskt dokumenteras, följas upp och utvärderas för att skapa goda villkor för barns 

utveckling och lärande. Genom detta är tanken att utveckla bättre arbetsprocesser, se om 

arbetet sker enligt målen som finns uppskrivna i läroplanen och för att undersöka ifall 

verksamheten behöver vidta åtgärder för att alla barn ska få möjlighet att lära, utvecklas, 

känna sig trygga och ha roligt i förskolan. Förskollärarna ska ansvara över att varje barns 

lärande och utveckling dokumenteras, följs upp och analyseras. Detta för att göra det möjligt 

att utvärdera hur verksamheten sörjer för barnens möjligheter att utvecklas och lära enligt 

läroplanen. Förskolläraren ansvarar även över att läroplansmålet integreras i det pedagogiska 

arbetet vilket ska synas i dokumentationen, uppföljningen, utvärderingen. Hela verksamheten 

ska dokumenteras, följas upp och utvärderas, vilket bland annat ska visa hur barnens förmågor 

och kunskaper hela tiden förändras utifrån Lpfö 98s mål och utifrån de förutsättningar som 

förskolan ger dem. Dokumentationerna och utvärderingarna ska användas för att påverka och 
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utveckla verksamhetens innehåll, arbetssätt, kvalitet och därmed barnens möjligheter till 

lärande.  

 

Förutom att förskolläraren har ett övergripande ansvar över ovan nämnda riktlinjer så ska hela 

arbetslaget ”kontinuerligt och systematiskt dokumentera, följa upp och analysera varje barns 

utveckling och lärande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att 

utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner” (Lpfö 98, 2010, s. 15). 

Genom att använda olika former av dokumentation och utvärdering ges arbetslaget kunskap 

om barnens förutsättningar för utveckling och lärande samt att de kan se en förändring av 

barnens kunskap inom de olika målområdena som finns i Lpfö 98. Det som ska 

dokumenteras, följas upp och analyseras enligt Lpfö 98 är: 

 

- kommunikation och samspel med och mellan barn, barns delaktighet och 

inflytande samt vid vilka tillfällen som barnen upplever verksamheten som 

intressant, meningsfull och rolig, 

- hur barns förmågor och kunnande kontinuerligt förändras inom målområdena i 

förhållande till de förutsättningar för utveckling och lärande som förskolan bidrar 

med” (Lpfö 98, 2010, s. 15).  

 

Dessutom ska arbetslaget dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla:  

 

- barns delaktighet och inflytande i dokumentationerna och utvärderingarna, vad 

och hur barnen har möjlighet att påverka och hur deras perspektiv, utforskande, 

frågor och idéer tas tillvara på, hur föräldrarna har inflytande i utvärderingarna 

och hur deras perspektiv tas till vara, och 

- föräldrars inflytande i utvärderingar, vad och hur de har möjlighet att påverka 

hur de har möjlighet att påverka samt hur deras perspektiv tas till vara. (Lpfö 98, 

2010, s. 15).  

 

Skolverket har sammanställt en skrift som heter Kvalité i förskolan – allmänna råd och 

kommentarer (2005). Den beskriver rekommendationer om hur skollagen, Läroplanen och det 

barnsperspektiv som finns i FN:s konvention om barns rättigheter ska tillämpas. 

Rekommendationerna utgår även från forskning, kunskap och beprövad erfarenhet. 

Skolverket menar att dokumentation och reflektionsarbetet ska ses som en del i det dagliga 

arbetet med barnen. Dokumentation och reflektion är ett sätt att öka medvetenheten om det 

egna arbetet och synliggöra förskolans processer och på så sätt fånga i vilka situationer som 

barn lär, utvecklas och mår bra i. Enligt forskning är personalens förhållningssätt och 

pedagogisk medvetenhet gentemot barnen, andra vuxna i förskolan samt föräldrarna en viktig 

kvalitetsfaktor. För att utveckla det medvetna förhållningssättet anser Skolverket att 

pedagogerna behöver reflektera över sin syn på barnet gentemot läroplanen samt reflektera 

över hur det kommer till uttryck i verksamheten. Personalen behöver aktivt ompröva och 

förändra verksamheten utifrån barnen och diskutera och reflektera kring verksamhetens 

organisation, innehåll, arbetssätt samt sitt förhållningssätt till barn, föräldrar och varandra och 

se hur detta påverkar barnen. 

 

2.2 Pedagogisk dokumentation 

Pedagogisk dokumentation är ett arbetsverktyg som utvecklats i de kommunala förskolorna i 

Reggio Emilia i norra Italien (Lenz Taguchi, 1997). Pedagogerna i förskolorna i Reggio 

Emilia dokumenterar vad barnen säger och gör, barnens arbete och hur pedagogerna relaterar 

till barnen och deras arbete. De dokumenterar genom handskrivna anteckningar, 
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ljudinspelningar, videoinspelningar, stillbilder, datagrafik och barns egna arbeten (Wehner-

Godée, 2010). Dokumentationerna används sedan som underlag för reflektion, för 

förskolläraren, arbetslaget och för barnen. För det är när arbetslaget eller förskolläraren 

reflekterar över dokumentationerna som det blir en pedagogisk dokumentation. 

Dokumentationens viktigaste uppgift är att synliggöra barnen som rika, kompetenta och aktivt 

kunskapssökande subjekt och som utgångspunkt för barnens fortsatta utforskande och 

kunskapsskapande. Den pedagogiska dokumentationen kan ge oss svar på frågor som var 

jag/vi står just nu? Viket förhållningssätt har jag/vi till barnen, till kunskap, lärande, kollegor 

och barnens familj? Vad kan barnen? Hur tänker de? Och hur lär de sig? (Lenz Taguchi, 

1997).  

 

I förskolorna i Reggio Emilia är observationer och dokumentationer en del av den 

pedagogiska filosofin och de har över 40 års erfarenhet av att använda pedagogisk 

dokumentation som hjälp till att läsa, lyssna och känna av vad barnen kommunicerar 

(Wehner-Godée, 2010). Dokumentationerna är även ett viktigt redskap för att kontinuerligt 

utveckla och utvärdera verksamheten (Dahlberg & Åsen, 2005). Det konkreta materialet gör 

det pedagogiska arbetet synligt och hörbart och dokumentationerna blir ett verktyg för 

pedagogerna att förstå hur barnet lär och tänker. Eftersom det är själva reflektionen som är 

avgörande för om det bara är en dokumentation man gjort eller en pedagogisk dokumentation 

har förskolorna i Reggio Emilia specialister som avsätter tid för att tillsammans med 

pedagogerna att analysera, debattera och reflektera över dokumentationerna de gjort (Wehner-

Godée, 2010). Genom att kunna gå tillbaka i dokumentationen och reflektera tillsammans 

föds nya tankar och idéer om hur arbetet kan fortsätta (Dahlberg & Åsen, 2005). 

 

Verksamheten i förskolorna i Reggio Emilia är en stor inspirationskälla och viktig förebild för 

arbetet med den pedagogiska dokumentationen (Åsen, 2002). Där har de lyckats skapa en 

pedagogik som fortfarande efter mer än 40 år sedan spirar, utvecklas och förändras. Den 

pedagogiska filosofin och praktik som man skapat i Reggio Emilia kännetecknas av en djup 

respekt för barns rättigheter och potentialer. Synen på kunskap och lärande tar utgångspunkt i 

barnens erfarenheter, tankar och teorier, där man utmanar och vidareutvecklar tidigare 

etablerade teorier om barns utveckling och förmågor. Reflektion, dialog, lärande samtal, 

utforskande arbetssätt och delaktighet är nyckelord. I den barnsyn man har i Reggio Emilia 

ser de barnet som ett rikt barn med kraft och resurser inom sig. Barnet vill växa, lära och veta 

och tillsammans med en vuxen kan de konstruera världen. Den vuxne ska lyssna och se, föra 

dialog tillsammans med barnet, utmana barnets tankar och överskrida gränser tillsammans. 

Barnet ges möjlighet att tänka och handla, både själv som med andra, och på så sätt får de 

makt över sina egna läroprocesser. Miljön i förskolorna har skapats för att barnen ska ges 

förutsättningar för lärande där de aktivt kan tillägna sig kunskap. Miljön visar hur 

pedagogerna konstruerat sin förståelse för vad ett barn är, kan vara och borde vara. Miljön ska 

vara inspirerande så barnen får möjlighet att tänka, känna och handla. Pedagogens uppgift blir 

alltså att skapa förutsättningar för att barnen ska kunna utforska. Ett utforskande arbetssätt 

präglar arbetet i förskolan och dem talar om ” det medforskande barnet” och ”den 

medforskande pedagogen”. Pedagogerna försöker ta tillvara på barnens nyfikenhet och 

förundran till omgivningen. Det är även viktigt att pedagogerna skapar nya utmaningar och 

nya situationer där barnen får prova sina egna funderingar och hypoteser, men också 

situationer som utmanar deras föreställningar som kan bidra till att de formulera nya 

hypoteser (Dahlberg & Åsen, 2005). 

 

I en studie av Skolverket (2004) har det visat sig att dokumentation har blivit vanligare i våra 

svenska förskolor. Genom intervjuer har de fått reda på att fotografering med digitalkamera är 
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den vanligaste formen av dokumentation. Fotografierna sätts oftast upp på väggen 

tillsammans med en skriftlig beskrivning eller kommentar. Fotografierna används även i 

barnens egna pärmar eller portfolios, där även teckningar och annan dokumentation brukar 

samlas för att följa barnens utveckling och lärande. Pärmar och portfolios är för övrigt den 

vanligaste formen av dokumentation där de ser det enskilda barnets utveckling. 

Dokumentationen används däremot sällan som utgångspunkt för gemensam reflektion i 

arbetslaget eller med barn och föräldrar om arbetet i verksamheten (Skolverket, 2004). Åberg 

och Lenz Taguchi (2005) menar att dokumentation är ett bra medel men utan dialog och 

gemensam reflektion sker ingen utveckling och förändring, varken av det egna arbetet eller 

barnens arbete. Åsén (2002) menar att den gemensamma reflektionen är en av de viktigaste 

funktionerna vilket kan öppna upp för fler perspektiv och leda fram till en gemensam 

förståelse för barns liv och lärandeprocesser. Genom att diskutera, analysera och ompröva 

tolkningar med varandra om det som dokumenterats uppstår nya tankar och idéer om hur man 

kan gå vidare. Wehner-Godée (2010) beskriver att det finns många förskolor och skolor som 

uppfattar att pedagogisk dokumentation handlar om att samla in barnens alster och sätta upp 

dokumentationer på väggarna. Men det är just genom den gemensamma reflektionen som 

dokumentationerna blir pedagogiska dokumentationer och kan utveckla verksamheten 

(Skolverket, 2004). Lenz Taguchi (1997) beskriver samma fenomen och menar att det inte 

räcker med att planera, genomföra och dokumentera ett arbete, sätta upp det på väggen och 

sedan inte göra mer av det. Hon menar att man måste ställa sig frågor som: Vad såg barnen? 

Vad var barnen intresserade av? Vad talade barnen om? Vad tyckte jag var fascinerande? 

Ställer man sådana frågor så kan det utgöra grunden för ett nytt arbete med barnen. 

Dokumentationens främsta uppgift blir alltså inte att visa vad man gjort och vad som hände 

utan det ska vara ett underlag för reflektioner för att kunna ta nästa steg. Barnen blir en slags 

vägvisare för hur arbetet ska fortlöpa. Genom att pedagogerna alltid utgår från 

dokumentationer av barns arbete och tankar för att föra ett arbete framåt så ges barnen makt 

över sitt eget lärande. Genom pedagogisk dokumentation blir det osynliga synligt (Lenz 

Taguchi, 1997).  

 

Whener-Godée (2010) beskriver att efter dokumentationen följer ett arbete med renskrivning 

och redigering av det insamlade materialet. Detta kräver ett kvalificerat tankearbete som 

innehåller många val. Hon kallar det även för ett detektivarbete där man söker efter 

kännetecken för hur var och en försöker bemästra sin omgivning. Tecken och symboler i 

dokumentationen måste läsas, lyssnas, kännas av och reflekteras över för att vi ska få en 

uppfattning om vad som är meningsfullt och utvecklingsbart, eller vad som eventuellt kan 

vara ett hinder. Vid genomgång av dokumentationen ges en unik möjlighet att få syn på det 

som ligger bortom det man först såg eller kom att tänka på. Vid själva reflektionsarbetet bör 

pedagogen ha tillgång till teorier om barns lärande och utveckling för att jämföra teorierna 

med sina egna eller kollegors teorier. Efter tolkning av det insamlade materialet finns nu ett 

underlag som kan vara till hjälp och stöd för kunskapsprocesser, idéer till teman och andra 

projekt. Pedagogen kan då hitta kännetecken som ger ledtrådar till hur de kan förhålla sig till 

olika skeenden, vilka strategier som kan användas och vilka utmaningar de kan ge barnen 

(Wehner-Godée, 2010). 

 

2.3 Pedagogisk dokumentation som bedömning 

Wehner-Godée (2005) beskriver att det finns en trend inom förskolan där pedagoger samlar 

dokumentationer av barnen i portfolios. Dessa lämnas sedan över, tillsammans med en 

individuell utvecklingsplan, ifall barnet byter avdelning eller klass eller används som hjälp vid 

utvecklingssamtal. Wehner-Godée ser en problematik i detta eftersom portfolion blir som en 

slags bedömning av barnet. Hon menar att förhållningssättet genom de dokumentationerna 
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blir mer utvecklingspsykologiskt grundat, vilket har en lång tradition bakåt i tiden, då man 

bedömde barns motoriska, språkliga, emotionella och sociala färdigheter. Wehner-Godée 

(2010) beskriver att dokumentationer genom ett utvecklingspsykologiskt perspektiv förmedlar 

mer hur barn är än väcker nyfikenhet på hur barn handlar i ett pedagogiskt sammanhang.  Hon 

menar att vi i Sverige i stor utsträckning gör så kallade utvecklingspsykologiska 

dokumentationer där det handlar om att hitta det generella och normala för vad barn i en viss 

ålder kan och sedan relaterar det till vilken utvecklingsnivå barnet ligger på i förhållande till 

det man såg. Whener-Godée (2005) menar att pedagogerna istället bör fokusera på 

verksamheten och dokumentera vad som händer, för att sedan reflektera och tolka för att 

utmana och förändra den pedagogiska miljön. I utvärdering av Skolverket (2008) har det 

visats att barns utveckling, prestationer och färdigheter kartläggs och bedöms i ökad 

omfattning. Barnens utveckling jämförs med föreställningar om vad som förväntas av ett barn 

i den åldern. Observationer, kartläggningar och dokumentationer fokuseras i allt större 

utsträckning på det enskilda barnets utveckling inom olika områden. Många förskolor har 

börjat använda sig av individuella utvecklingsplaner även fast det inte är ett krav enligt 

förskolans läroplan (Skolverket, 2008). Bjervås (2011) har i sin avhandling problematiserat 

detta där hon beskriver att enligt den reviderade läroplanen (Lpfö 98, 2010) är det 

verksamheten som skall stå i fokus för bedömning i förskolan, enskilda barns resultat ska inte 

utvärderas. Men samtidigt står det att arbetslaget kontinuerligt och systematiskt ska 

dokumentera, följa upp och analysera varje barns utveckling och lärande för att möjliggöra en 

utvärdering av hur förskolan sörjer för att barnen har möjlighet till detta enligt läroplanens 

mål och intentioner. Arbetslaget ska främst granska och bedöma verksamheten, men det ska 

de göra genom att analysera det enskilda barnets utveckling och lärande vilket medför en 

granskning och bedömning av barnet. Detta kan uppfattas motsägelsefullt och finnas svårighet 

i att utvärdera och bedöma verksamheten genom bedömning av barn samtidigt som det är 

verksamheten som ska vara i fokus för granskningen och inte barnen (Bjervås, 2011).  

 

Vallberg-Roth (2011) beskriver i sin senaste forskning att dokumentations- och 

bedömningspraktiken både kan bemyndiga, klarlägga, förstärka, vilseleda och begränsa barn, 

föräldrar och lärare. Hon menar därför att medvetenheten och reflektionen om dokumentation 

och bedömning i förskolan bör ökas. Frågor hon tar upp är; Varför ska man bedöma och 

dokumentera? Vad ska bedömas? Hur ska bedömningen ske? Vem ska bedöma och för vem? 

Bedömning och dokumentation ger information eller grund för återkoppling, motivation, 

kontroll och sortering och man kan i tid fånga upp de barn som verkar vara i behov av stöd. 

Enligt Vallberg-Roths forskning har det visat sig att det förekommer en bred variation av 

bedömningstyper som utvecklingspsykologiskt grundande bedömningar, kunskapsinriktade 

bedömningar, personinriktade bedömningar, självbedömningar och verksamhetsbedömningar.  

Vidare nämner författaren att det finns förskolor som använder sig av Individuella 

utvecklingsplaner, IUP, där tanken bakom IUP är att tidigt stödja barnen och utveckla deras 

kompetens. Det framhålls ofta att det inte är barnen som ska bedömas, utan verksamheten, 

men i praktiken är det ofta barnens personliga egenskaper, färdigheter och förmågor som 

observeras och bedöms och eventuella åtgärder riktas mot barnet. Men det finns även 

förskolor som bedömer verksamheten. Där är dokumentationen mer inriktat på vilket innehåll, 

vilka konkreta situationer, utmaningar, lärandeprocesser och vilken miljö som kan ge barnet 

möjlighet att utvecklas och växa. Men i Vallberg-Roths forskning har det visat sig vara mer 

framträdande med bakåtblickande bedömningar än framåtblickande bedömningar i förskolan. 

De fokuserar mer på vad barnen har presterat och uppnått hittills än som stödjande för barnens 

utveckling och lärande. 
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I de kommunala förskolorna i Reggio Emilia används dokumentationerna istället för att 

försöka se och förstå vad som pågår i det pedagogiska arbetet och vad barnen är kapabla till 

utan förutfattade meningar och normer (Wehner-Godée, 2010). Whener-Godée (2005) menar 

att Reggio Emilias filosofi och förhållningssätt utgår från att barn är olika, kompetenta och 

rika på möjligheter. I dokumentationerna är det pedagogiken som är i fokus men det utesluter 

inte kunskaper om barnens utveckling. Hela gruppen är lika viktig som det enskilda barnet. 

Bedömningen utgår från barnens olikheter och handlar om vad som sker, vad barnen gör, 

säger, upptäcker, utforskar, leker och vilka problem dem löser. Pedagogiken, miljön och 

materialet ska vara i ständig förändring och verksamheten ska vara meningsfull för barnen. 

Pedagoger som kan se att barns möjligheter till förändring även kan bero på pedagogiken, 

miljön och det material som finns tillgängligt, kan skapa en bredare bedömningsgrund. 

Genom en pedagogisk dokumentation kan man se vilka förutsättningar barnet hade att lösa 

olika problem, fanns det tillräckligt med utmanade material och hur såg miljön ut? Det är vad 

barnen gör och säger som blir viktigt och meningsfullt, inte hur barnet är. Att barn får bli 

uppmärksammade och synliggjorda för det de håller på med och få nya utmaningar genom 

förändring av pedagogiken, miljön eller materialet, skapar en annan sorts meningsfull 

verksamhet för barnen. På så sätt får barnen nya utvecklingsmöjligheter. 

 

2.4 Barns lärande 

Med hjälp av pedagogisk dokumentationen kan vi bland annat få syn på hur barn lär sig. Jag 

vill därför redogöra för några av de perspektiv på barns lärande som är framträdande idag. 

 

2.4.1 Sociokulturellt perspektiv 

Säljö (2005) beskriver att Vygotskij har lagt grunden för det sociokulturella perspektivet. 

Hans utgångspunkt var att människan är både en biologisk varelse som en kulturvarelse. 

Människan börjar sin biologiska utveckling redan vid födseln, som genom att kontrollera sin 

kropp. Barn, i olika delar av världen som lever under skilda kulturella villkor, utvecklas 

relativt lika. Den stora skillnaden sker när barnet börjar kommunicera med sin omgivning 

eftersom då kommer dess utveckling också bestämmas av sociokulturella faktorer. I början 

kommunicerar barnet med blicken och kroppsspråket för att sedan gå över till språket. Språket 

är den viktigaste delen inom det sociokulturella perspektivet och då främst talet. Språket gör 

att barnet kommer i kontakt med sin omgivning och får sociokulturella erfarenheter. Imsen 

(2006) nämner att enligt Vygotskij så har all intellektuell utveckling och allt tänkande sin 

utgångspunkt i sociala aktiviteter. Det individuella och självständiga tänkandet är socialt 

betingat och är ett resultat av det sociala samspelet mellan barnet och andra individer. 

Utvecklingen går från att barnet kan göra saker tillsammans med andra till att kunna göra 

saker själv. Det sociala kommer först och sedan det individuella.  

 

Säljö (2005) beskriver att människan har skapat mängder av hjälpmedel som vi använder i vår 

vardag. Det finns både fysiska och psykiska redskap. De fysiska redskapen kallas för 

artefakter och hit räknas allt vi har runt omkring oss som människan skapat. Till exempel är 

papper, penna och dator artefakter. Inom det sociokulturella perspektivet har artefakterna en 

stor betydelse för människans utveckling och lärande. De psykologiska redskapen är sådant 

som vi använder för att tänka och kommunicera med. Exempel på det är siffror, alfabetet och 

språket. Språket är det viktigaste redskapet vi har. Genom språket blir människan delaktig i 

andras perspektiv och sociokulturella erfarenheter förmedlas. Språket har flera funktioner, och 

det används mellan människor och inom människor. Imsen (2006) nämner att enligt Vygotskij 

så är språket tänkandets byggstenar. Det lilla barnet pratar ofta med sig själv och då 

internaliseras erfarenheter som tänkande. Detta kallar Vygotskij för egocentriskt tal. Det 

egocentriska talet utvecklas så småningom till ett tyst inre tal, eller tänkande, där individen 
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kan reflektera kring sina handlingar och sig själv. Språket har alltså funktionen som ett socialt 

språk att kommunicera med andra och som ett inre tal för att tänka med. 

 

Säljö (2005) beskriver att det som skiljer Vygotskijs sociokulturella perspektiv mot andra 

lärandeteorier är att utveckling inte sker enligt den så kallade mognadsteorin. Med 

mognadsteori menas att utvecklingen kommer inifrån och är styrt av biologiska processer. 

Med ett sociokulturellt perspektiv på lärande och utveckling är det genom interaktion med 

andra, vuxna som barn, som barnet får möjlighet att se och ta till sig de sätt att tänka och 

agera som fungerar i samhället. Enligt Vygotskij är människan i ständig utveckling och vi lär 

och utvecklas genom deltagande i sociala praktiker. Den kunskap och erfarenheter som vi 

använder i nya situationer ger oss färdigheter, och de blir samtidigt resurser för att skapa ny 

kunskap i interaktion med andra. Ett av Vygotskijs mest kända begrepp är: den närmaste 

utvecklingszonen. Det barnet inte klarar av på egen hand kan det med stöd från andra klara. 

Utvecklingszonen är avståndet mellan det barnet klarar av på egen hand till det barnet klarar 

av med stöd av andra. Utvecklingszonen visar vart barnet är på väg, vad som ligger inom 

räckhåll utifrån barnets kunskaper och färdigheter. Inom denna zon är barnet som mest 

känslig för undervisning. Barnet använder sin förståelse och sina erfarenheter för att samtidigt 

uppfatta den kunskap som den mer kompetente personen bidrar med. Människan blir aldrig 

fullärd utan man ökar bara sin förtrogenhet med vad de gör. Detta sker i samtal och i olika 

sociala praktiker där man själv använder redskapen eller ser eller hör andra använda dem. Alla 

människans erfarenheter lagras inom oss och utgör basen för vårt tänkande. Genom att plocka 

fram våra erfarenheter kan vi dra slutsatser om hur sociala situationer fungerar och hur vi ska 

agera i dem. 

 

2.4.2 Konstruktivistiskt perspektiv 

Imsen (2006) beskriver att enligt konstruktivistiskt perspektiv på lärande så konstruerar 

människan sin kunskap genom egna erfarenheter. Kunskapen är i ständig utveckling, den är 

ny varje gång den används och är förbunden med en kontinuerlig konstruktions och 

rekonstruktionsprocess. John Dewey var en av de första som uppmärksammade människans 

aktiva medverkan i inlärningsprocessen. Han menade att lärande inte sker genom yttre 

stimulering utan det sker genom att göra saker själv och samla på sig erfarenheter av det man 

gjort. Det är när barnet förstår sambandet mellan handlingen och resultatet som det lär sig 

något. På så sätt blir lärande något man själv bidrar med genom aktivitet och handlande. 

 

Enligt Imsen (2006) var filosofen och psykologen Jean Piaget en man som förknippas med 

konstruktivismen. Piaget menar att det vi lär och upplever är en spegelbild av en yttre värld. 

All stimulering tolkas genom våra gamla kunskaper och föreställningar. Människan väljer ut, 

tolkar och anpassar stimuleringen till sitt eget system. Inlärningen är därför ett resultat av vad 

människan gör med stimuleringen och inte tvärtom. Vi konstruerar själva vår subjektiva 

kunskap och dessa kunskaper är i ständig förändring och utveckling. I interaktionen mellan 

den enskilde individen och omvärlden utspelar sig lärandet, men konstruktionen av 

kunskaperna sker i huvudet på individen och blir därför individuellt. Människan konstruerar 

själv sin kunskap utifrån den stimulans och de möjligheter till utforskning som miljön ger. 

Utveckling och lärande är ett resultat av växelverkan mellan individen och omgivningen. 

Omgivningen ger information som vi tolkar och undersöker och på så sätt ger omgivningen 

ytterligare information. Piaget talar om den läroprocessen som assimilation och 

ackommodation. Assimilation sker när vi ställs inför nya situationer och försöker tolka och 

förstå det med hjälp av de kunskaper vi redan har. Med hjälp av gamla erfarenheter kan man 

förklara det nya. Ackommodation sker när de gamla erfarenheterna inte räcker till för att 
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förstå den nya situationen. Då omorganiseras och utvidgas kunskapen så de passar bättre till 

situationen. Assimilation och ackommodation kompletterar varandra och pågår samtidigt.  

 

Utifrån denna teoretiska bakgrund kommer jag i det fortsatta att studera hur väl verkligheten 

stämmer överens med litteraturen.  

 

3. Syfte 

Mitt syfte är att beskriva hur pedagoger kan uppfatta arbetet med den pedagogiska 

dokumentationen. 

 

Frågeställningar: 

 

Vad är det som pedagogerna anser ska dokumenteras och för vem? 

 

Vad anser pedagogerna att syftet är med den pedagogiska dokumentationen? 

 

4. Metod 
I detta avsnitt av mitt arbete kommer jag att redogöra för den metod och val min studie bygger på. 
 

4.1 Kvalitativ metod 

För att uppnå mitt syfte har jag valt en kvalitativ forskningsansats. Trost (1993) menar att en 

kvalitativ studie lämpar sig när man ska försöka förstå människors sätt att resonera eller 

reagera, eller att försöka särskilja eller urskilja varierande handlingsmönster. Patel och 

Tebelius (1987) menar att kvalitativ metod lämpar sig när man söker kunskap som ska 

inventera, uttyda och förstå fenomen. Eftersom jag genom min studie vill beskriva hur 

pedagogisk dokumentation används i verksamheten så anser jag att kvalitativ metod lämpar 

sig bra. Ahrne och Svensson (2011) beskriver att kvalitativa data inte mäts, utan man 

konstaterar att de finns, hur de fungerar och i vilka situationer de förekommer. Genom en 

kvalitativ metod kan man fånga in nyanser och sätta in normer och värderingar i ett 

sammanhang.  

 

Ely (1993) beskriver en sammanfattning som Sherman och Webb (1988) sammanställt: 

 

…”kvalitativ” innebär att man direkt ägnar sig åt erfarenheter så som de 

”upplevts” eller ”känts” eller ”genomgåtts”… Kvalitativ forskning har därmed 

målet att uppfatta sina undersökningsdeltagares upplevelser så nära som möjligt 

sådana som de upplevs eller känns. (Ely, 1993, s.11) 

 

Patel och Tebelius (1987) menar att den kvalitativa forskningen bygger på förutsättningen att 

vi genom språket kan ta del av varandras inre världar. Forskaren bör därför ha ett 

inifrånperspektiv för att skapa goda förutsättningar för forskningsprocessen. Forskarens 

värderingar och erfarenheter blir ett hjälpmedel för att komma människor nära som man vill 

ha information av samt för att kunna tolka den information man får. Forskaren måste även ha 

ett utifrånperspektiv eftersom forskningen syftar till att beskriva och förklara det som 

mätningarna givit. Med det menas att forskaren måste kunna neutralisera det subjektiva 

inslaget och hämta den information han söker på ett så objektivt sätt som möjligt.  

 

4.2 Fenomenologi – Uppfattning 

Jag har studerat hur pedagoger uppfattar pedagogisk dokumentation. I den fenomenologiska 

forskningen är det människans medvetande, upplevelser, erfarenheter och uppfattningar som 
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är i fokus. Fenomenologi är läran om det som framträder/visar sig i människors medvetande. 

Fenomen finns i människans medvetande, inte i omvärlden, men det som finns i omvärlden 

kan ge upphov till fenomenet. Forskarens uppgift är att studera och försöka förstå och 

beskriva den andres upplevelser och erfarenheter utan att blanda in sina egna. Varje 

upplevelse är unik och därför kan man i princip inte generalisera. Men människor som tillhör 

en gemensam värld har däremot likartade erfaranden och kan sätta sig in i varandras 

upplevelser (Stensmo, 2002). Fenomenologi i en kvalitativ studie intresserar sig av att förstå 

sociala fenomen utifrån aktörernas egna perspektiv och beskriva världen som den upplevs av 

dem (Kvale & Brinkmann, 2009). Den fenomenologiska metoden kräver att man noggrant 

och systematiskt beskriver det som varseblivs vid upplevelsetillfället för att sedan identifiera 

och förklara det varseblivnas väsentliga betydelse. Man får då tillgång till upplevelser som 

föregår begreppsliga antaganden eller konstruktioner. Fenomenologer försöker beskriva 

individers upplevelser och inte förklara dem i relation till orsak och verkan. Man vill 

undersöka beteendens betydelse och underliggande struktur och inte vad orsaken till beteendet 

är. Man vill alltså skapa sig en förståelse av beteende istället för en förklaring till det 

(Johansson, 2009). Ur ett fenomenologiskt perspektiv kan man aldrig utesluta individen själv 

när man ska förklara ett beteende. Även om situationen och miljön kan vara viktiga faktorer 

så är det avgörande hur individen uppfattar sin situation (Imsen, 2006). 

 

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att fenomenologi grundades som filosofi av Edmund 

Husserl omkring år 1900. Det skedde en ytterligare utveckling som en existentiell filosofi av 

Martin Heidegger för att sedan ta riktning i existentiell och dialektisk riktning av Jean-Paul 

Sartre och Maurice Merleau-Ponty. Fenomenologi handlade först om medvetandet och 

upplevelsen, men Husserl och Heidegger vidgade begreppet till att även omfatta den 

mänskliga livsvärlden. Sartre och Merleau-Ponty inkluderade även människans kropp och 

handlade i ett historiskt sammanhang. Lenz Taguchi (1997) beskriver att denna teori hjälper 

oss förstå att ”ursprunget till allt mänskligt kunskapande är kroppens relation till och 

kommunikation med omvärlden” (Lenz Taguchi, 1997, s. 35.) Imsen (2006) beskriver att 

fenomenologin är en samlingsrubrik för flera olika inriktningar inom filosofin och 

psykologin. De fokuserar inte enbart på hur ting och levande organismer uppträder i det yttre, 

utan försöker även få grepp om vad som sker inom dem. 

 

Bengtsson (1998) beskriver att fenomenologin vill försöka kartlägga eller begreppslägga den 

sociala värld som undersöks och, om det är möjligt, utarbeta allmänna teorier. Fenomenologin 

som metod går ut på att göra fenomenet till full rättvisa. Det gäller att tala utifrån fenomenet 

och inte skapa fördomar, åsikter, teorier eller liknande. Grunden för den fenomenologiska 

ansatsen är livsvärldsbegreppet. Livsvärlden är den verklighet som vi lever i vilket är en 

komplex och mångfasetterad verklighet som vi tar för givet. Det är en levd och konkret värld 

som speglar erfarenheter och handlingar. I varje situation visar den inte bara fysiska ting utan 

även en mångfald av olika varierande och föränderligare egenskaper som värden, betydelser, 

bruk och dimensioner (Bengtsson, 1998). 

 

4.3 Informationsinhämtande metod 

 

4.3.1 Intervju  

Svenning (1993) citerar Bogdan och Biklen (1982) när han förklarar vad en intervju är. ”En 

intervju är ’…ett samtal med ett tydligt syfte som vanligen sker mellan två personer (men 

ibland fler) och leds av en person med syftet att samla information’” (Svenning, 1993, s. 66). 

Kvalitativ forskning inriktar sig på att upptäcka och förstå och därför har jag valt att använda 

mig av intervjuer för att ta reda på varje persons uppfattningar och erfarenheter om 
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pedagogisk dokumentation. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) beskriver att genom 

intervjun kan undersökningspersonerna berätta hur de gör saker i praktiken eller vilka rutiner 

de har. Jag anser att intervju är en bra metod för att besvara mitt syfte eftersom jag genom 

intervjun kan få ta del av pedagogers tankar och erfarenheter. Genom intervjuer kan jag bland 

annat få reda på enskilda människors upplevelser och känslor (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 

2011). Intervjun är även fenomenologins främsta datainsamlingsmetod eftersom intervjuaren 

med sina frågor kan få tillträde till en människas medvetande och skaffa sig en bild av dennes 

upplevelser och erfarenheter. Den fenomenologiska intervjun ger svar på hur saker och 

händelser framträder just för den personen (Stensmo, 2002). Genom intervjun ges 

intervjupersonen utrymme åt sina egna framställningar och tolkningar av problemområdet och 

genom språket kan jag få ta del av människors erfarenheter och upplevelser (Patel & Tebelius, 

1987). 

 

Jag valde att göra halvstrukturerade intervjuer med låg grad av standardisering. Kvale och 

Brinkmann (2009) beskriver att den halvstrukturerade intervjun varken är som ett öppet 

vardagssamtal men inte heller som ett slutet frågeformulär. Jag formulerade ett antal öppna 

frågor för att ha som utgångspunkt till mina intervjuer. Trost (1993) menar att vid kvalitativa 

intervjuer ska alla frågor vara så öppna som möjligt. Frågorna är enkla och raka men svaren 

blir komplexa och innehållsrika. Låg grad av standardisering innebär att man anpassar sig 

efter intervjupersonen. Jag kunde styra ordningsföljden på frågorna beroende på vad 

intervjupersonen svarade och eventuellt formulera nya följdfrågor. Vid kvalitativa intervjuer 

ställs ett antal frågor om samma område för att kunna förstå alla dess nyanser. Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2011) menar att det är en av möjligheterna som forskaren har när 

kvalitativa intervjuer utförs.  

 

För att intervjupersonerna skulle känna sig trygga och för att få ut den information jag ville av 

varje pedagog så lät jag dem välja platsen där intervjun ägde rum. Trost (1993) menar att 

miljön där intervjun ska äga rum ska vara så ostörd som möjligt, inga åhörare ska finnas för 

att intervjupersonen ska känna sig så trygg som möjligt. Ahrne och Svensson (2011) menar att 

intervjun är en mycket effektiv metod för att få fram information från dem som blir 

intervjuade, men man bör vara medveten om att den sociala och språkliga kontexten präglar 

samtalet. Språket kan under gynnsamma förutsättningar förmedla inre, mentala fenomen som 

känslor, tankar, kunskaper och upplevelser. Trost (1993) beskriver att det gäller att se 

verkligheten som den vi intervjuar ser den. Därför försökte jag skapa en så trygg stämning 

som möjligt mellan mig och den jag intervjuade för att få ta del av intervjupersonernas 

känslor, tankar, kunskaper och upplevelser kring pedagogisk dokumentation. Två intervjuer 

genomfördes via telefon på grund av tidsmässiga skäl. 

 

Jag har registrerat intervjuerna genom ljudupptagning. Fördelarna är enligt Trost (1993) att 

forskaren kan lyssna till tonfall och ordval flera gånger efter intervjun. Jag skrev sedan ut 

intervjuerna så ordagrant som möjligt, vilket är en fördel enligt Trost, eftersom 

intervjupersonernas exakta uttalanden blir då synliga. Han beskriver även att forskaren blir 

uppmärksammad på hur han eller hon skötte sig under intervjun. Till sist behövdes inte 

anteckningar göras under intervjuns gång utan jag fick möjlighet att koncentrera mig på 

frågorna och svaren. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) nämner fördelar som att man på 

kort tid kan få höra flera personers reflektioner kring ett samhällsfenomen ur deras synvinkel. 

Nackdelar som Trost (1993) nämner med ljudupptagning av intervjuerna är att det är 

tidskrävande att lyssna igenom och skriva ut dem.  
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4.4 Undersökningspersoner 

Jag valde ut fem pedagoger som jag ville intervjua om ämnet pedagogisk dokumentation efter 

tips från en förskolechef samt andra pedagoger. Av undersökningspersonerna är fyra stycken 

förskollärare och en är barnskötare. Varför jag valde en barnskötare till min studie motiveras 

av att förskolechefen tipsade om henne eftersom hon nyligen genomgått en utbildning inom 

pedagogisk dokumentation. När jag valde undersökningspersoner till min studie så jag valde 

jag pedagoger som alla arbetar med pedagogisk dokumentation. Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne (2011) beskriver att en fördel med att välja undersökningspersoner som är lika 

varandra är att man får en ökad säkerhet i sina resultat. Dessutom var mitt syfte att beskriva 

hur pedagogisk dokumentation används i verksamheten och därför ville jag intervjua 

pedagoger som använder sig av detta. Forskaren bör enligt Trost (1993) begränsa sig till ett 

mycket litet antal intervjuer, cirka fyra till fem stycken är att föredra. Vid för många intervjuer 

blir materialet ohanterligt och det kan bli svårt att skapa sig en överblick och se alla de viktiga 

detaljer som förenar eller skiljer dem åt. Men ifall att fem intervjuer inte räcker för att besvara 

syftet finns det möjlighet att komplettera med fler intervjuer. Eriksson-Zetterquist och Ahrne 

(2011) beskriver att man inom kvalitativ metod talar om att forskaren ska uppleva en mättnad. 

Mättnaden upplevs när forskaren känner igen svaren och att svarsmönstren återkommer i flera 

intervjuer. Det går dock inte att på förhand veta hur många intervjuer man måste göra för att 

uppleva denna mättnad. Men inom kvalitativa intervjuer behöver man inte i förväg bestämma 

det utan man varvar intervju med analys tills man avgör ifall man uppnått denna mättnad.  

 

4.5 Genomförande 

Det första jag började med var att kontakta en förskolechef som gav mig tips på pedagoger 

som kunde vara intressant för min studie. Jag fick även tips om informanter genom andra 

yrkesverksamma pedagoger. Sedan tog jag kontakt via telefon med pedagoger som jag ville 

ha som deltagare i min studie. Jag presenterade mig och informerade dem om vad jag ville 

studera och intervjua dem om. Jag kom överens med pedagogerna om tid och plats där 

intervjun skulle äga rum. Då telefonintervjuer skulle genomföras kom vi endast överens om 

tid. Därefter genomförde jag intervjuerna. Jag registrerade intervjuerna med hjälp av 

bandspelare efter att ha fått intervjupersonernas samtycke.  

 

4.6 Etik 

Under studiens gång har jag förhållit mig till HSFR:s fyra huvudkrav för humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. De fyra huvudkraven kallas för informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet försäkrar att 

forskaren skall informera dem som berörs av forskningen om syftet, deras uppgift i projektet 

och vilka villkor som gäller för deras deltagande. Med samtyckeskravet menas att forskaren 

måste få deltagarnas samtycke. I studier där deltagarna är aktiva måste alltid samtycke 

inhämtas. Deltagarna i studien själv har rätt att bestämma över sin medverkan och ifall de vill 

avbryta sin medverkan. Konfidentialitetskravet säkerställer att uppgifter om deltagarna i 

studien hanteras rätt och konfidentiellt. Uppgifter om identifierbara personer ska antecknas, 

lagras och avrapporteras så att enskilda människor inte kan identifieras. Nyttjandekravet 

säkerställer att de uppgifter som finns insamlade om enskilda personer endast används för 

forskningsändamål. 

 

Deltagarna i min studie har först blivit informerade om syftet med studien och hur jag tänkte 

genomföra studien, samt deras roll och villkor. Deltagandet var frivilligt och om de velat hade 

de rätt att avbryta sin medverkan vilket följer samtyckandeskravet. Samtliga deltagare och de 

förskolor som är verksamma i studien har fingerade namn för att säkerställa att deras 

identiteter förblir konfidentiella enligt konfidentialitetskravet, samt att alla uppgifter jag 
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samlat in hanteras konfidentiellt. Allt material jag samlat in kommer endast användas till 

denna studie enligt nyttjandekravet. 

 

4.7 Validitet och reliabilitet 

Jag vill med min undersökning uppnå en så hög validitet och reliabilitet som möjligt. Med 

validitet menas hur väl mätinstrumentet svarar mot de egenskaper och fenomen som forskaren 

vill mäta att man verkligen mäter det man har tänkt mäta. Med reliabilitet menas pålitligheten 

av mätningen. Om studien utförs på samma tillvägagångssätt och under likartade förhållanden 

ska man få fram ett överrensstämmande resultat (Patel & Tebelius, 1987). 

 

Jag har varit noggrann med att behålla fokus på mitt syfte med studien så att jag verkligen 

undersökt det jag avsett att undersöka. Jag har försökt hålla mig så objektiv som möjligt till 

intervjupersonerna samt det insamlade materialet så att inte informationsinsamlingen blir 

påverkat av mig. Patel & Tebelius (1987) menar att vid kvalitativ metod förväntas forskaren 

hålla sig objektiv så att inte informationsinsamlingen blir påverkat av forskaren. Fel vid 

bedömningen kan förekomma då man använder sig av tekniker där forskaren själv registrerar 

informationen. Forskaren kan bli påverkad av dennes första intryck och kan komma att 

påverka bedömningen under hela registreringen. Forskaren kan även påverka bedömningarna 

genom att ta utgångspunkt från sina egna upplevelser så att individerna som undersöks kan 

bedömas att vara bättre eller sämre i förhållande till forskaren. För att förhindra att 

bedömarfel uppstår kan forskaren använda sig av en bandspelare vid intervjuer eller en 

oberoende bedömare. Eftersom jag har genomfört denna undersökning själv har jag använt 

mig av en bandspelare för att registrera intervjuerna för att få så hög reliabilitet som möjligt. 

På så sätt kan jag gå tillbaka i det insamlade materialet och höra exakta uttalanden från 

intervjupersonerna. Forskaren står i fokus både vid insamlingen av materialet och vid 

analysen av det och därför måste forskaren ställa sig själv några kritiska frågor: Innehåller 

dokumentationen information om fenomenet? Är den teoretiska referensramen rimlig i 

förhållande till den allmänna kunskapen om fenomenet? Vilka faktorer kan ha påverkar 

tolkningarna? Utnyttjar jag hela informationen? Vilka andra tolkningar finns? 

 

Reliabilitet vid kvalitativ intervju är enligt Trost (1993) något annorlunda eftersom syftet är 

att förstå hur den intervjuade tänker, känner eller beter sig. Situationen bör vara 

standardiserad för att kunna tala om hög reliabilitet, men den kvalitativa intervjun förutsätter 

låg standardisering. Tanken om att kunna få samma resultat av intervjuerna om studien görs 

om kan enligt Trost vara svårt eftersom människan inte är statisk utan är en deltagare och 

aktör i en process. Människan får nya erfarenheter och möter nya situationer och dennes 

föreställningsvärld förändras successivt vilket kan göra att svaret på en fråga kan förändras 

från ett tillfälle till ett annat. Ely (1993) beskriver att reliabilitet vid kvalitativa 

forskningsprocesser handlar om att hela processen utförs på ett korrekt sätt där resultatet 

stämmer överens med de studerades upplevelser.  

 

4.8 Informationsbearbetning och analys 

Enligt Svenning (2003) kännetecknar den kvalitativa analysen av att man utgår från ett litet 

material och försöker tränga djupt in i en problematik. Den är känslig för nyanser och subtila 

funktioner, öppnar dörrar till nya forskningsområden och ger oss nya infallsvinklar på kända 

fenomen.  

 

Kvale & Brinkmann (2009) beskriver att intervjuanalysen har sex mer eller mindre vanliga 

steg som man brukar följa. De fyra första stegen har jag förhållit mig till vilket jag beskriver 

nedan. Första steget är när intervjupersonen beskriver sin livsvärld under intervjun. Personen 
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berättar spontant vad hon upplever, känner och gör i förhållande till ämnet, i mitt fall 

pedagogisk dokumentation. Det görs ingen mer omfattande tolkning eller förklaring från vare 

sig intervjuaren eller intervjupersonen. Det andra steget är när intervjupersonen själv 

upptäcker nya förhållanden under intervjun. Hon ser nya innebörder i det hon upplever och 

gör det på grund av sina spontana beskrivningar, utan hjälp av intervjuarens tolkningar. I det 

tredje steget koncentrerar och tolkar intervjuaren, under intervjun, meningen i det som 

intervjupersonen beskriver och sänder tillbaka meningen. Intervjupersonen får då möjlighet 

att svara och bekräfta ifall det var så hon menade. I det fjärde steget tolkas den registrerade 

intervjun av intervjuaren, antingen ensam eller tillsammans med andra forskare. Intervjun 

struktureras upp för analys, oftast genom utskrift och med hjälp av dataprogram för 

textanalys. Under denna fas utvecklas innebörder i intervjun, intervjupersonernas uppfattning 

kartläggs och forskaren får nya perspektiv på fenomenet (Kvale & Brinkmann, 2009).  

  

Svenning (2003) beskriver olika sätt att förhålla sig till den kvalitativa analysen. Jag har 

använt mig av analytiska jämförelser. Med det innebär att jag sökt efter regelbundenheter och 

sociala mönster. Det finns två olika sätt att arbeta med analytiska jämförelser, 

samständighetsmetoden och olikhetsmetoden. Samständighetsmetoden innebär att man letar 

efter likheter i annars olika fall. Olikhetsmetoden innebär motsatsen. Där letar man efter 

olikheter i annars lika fall. Jag började min analys med att lyssna av intervjuerna och skriva ut 

dem så ordagrant som möjligt med hjälp av datorn. Sedan startade arbetet med att bearbeta det 

insamlade materialet. Mitt insamlade material består av intervjuer och Svenning (2003) menar 

att när intervjuerna skrivits ut på dator så finns stora möjligheter att bryta upp intervjuerna 

efter teman och sortera dem efter olika kriterier. Jag kategoriserade svaren och letade efter 

likheter och olikheter mellan de jag intervjuat för att skapa mig en överblick över resultatet. 

Kvale & Brinkmann (2009) beskriver att tanken är att utveckla kategorier som fångar de 

studerade erfarenheterna och handlingarna fullt ut och hela tiden jämförs data på jakt efter 

olikheter och likheter. Rennstam och Wästerfors (2011) beskriver även att det insamlade 

material sorteras och ordnas för att skapa en överskådlighet. Som författarna beskriver så 

bekantade jag mig med materialet och upptäckte och konstruerade det på nytt. Efter att jag 

skapat mig en överskådlighet så reducerades materialet och de delar som gav just den 

kunskapen jag letade efter valdes ut. Sedan argumenterade jag med materialet. Författarna 

beskriver det som att forskaren ställer sig jämsides med tidigare forskare och teoretiker och 

startar en dialog med dem. Materialet används som kunskap och sätts i relation till tidigare 

kunskap eller förgivettagna synsätt. Efter att jag skapat mig denna överblick av resultatet av 

mina intervjuer så sammanställdes det till en löpande text. 

 

5. Resultat 

Här redovisar jag resultatet från intervjuerna med pedagogerna. Av de personer jag intervjuat 

är fyra utbildade förskollärare och en barnskötare, jag har i detta arbete valt att benämna alla 

för pedagoger. På grund av de etiska principerna har jag valt att numrera intervjupersonerna. 

För att göra det tydligt för er som läsare har jag valt att först presentera en sammanfattning av 

resultatet för varje pedagog för att sedan kategorisera och sammanställa resultatet. På så sätt 

kan man ändå ta del av vad varje pedagog svarade för att sedan läsa en sammanställning av 

alla pedagogers intervjuer. 

 

5.1 Pedagog 1 

Pedagog 1 är en kvinna på 26 år som tog sin förskollärarexamen för ett år sedan. Hon jobbar 

på en kommunal förskola med 16 barn i åldrarna 1 till 3 år i en stor stad i södra Sverige.  

Pedagog 1 uppskattar att de jobbar med pedagogisk dokumentation varje dag. I varje rum på 

avdelningen hänger a4 papper med frågorna: Vad gör barnen? Vad säger barnen? Vad tänker 
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pedagogen? Om pedagogen är i ett rum med barnen och hon ser något intressant att 

dokumentera så tar hon ett a4 ark och besvarar frågorna genom att observera barnen. Dessa 

dokumentationer tar hon sedan med sig till en gemensam reflektionstid som arbetslaget har 

var tredje vecka. De dokumenterar även genom att anteckna i en bok som finns på 

avdelningen och genom att fotografera med digitalkamera. Pedagogen anser att det som ska 

dokumenteras är någonting som är en utveckling. Man ska genom dokumentationen kunna 

följa en utvecklingsprocess. I första hand dokumenterar de barnens utveckling, men de 

dokumenterar även för att de som pedagoger ska utvecklas. Genom dokumentationen kan de 

se vad de måste förbättra för att barnen ska uppnå det som pedagogerna vill att de ska uppnå.  

Pedagogen beskriver att den pedagogiska dokumentationen görs för barnen, pedagogerna 

själva och för föräldrarna. För att barnen ska utvecklas, för att se vad de som pedagoger 

behöver förbättra men även för att få föräldrarna delaktig i det de gör. Dokumentationerna 

används sedan till att utveckla verksamheten. Det de sett i dokumentationerna används till 

temaarbeten och på så sätt utgår de från barnen. Läroplanens riktlinjer syns för lite i 

dokumentationerna anser pedagogen. Hon försöker ta med citat från läroplanen och även 

beskriva hur de gjort för att nå det citatet. Pedagogen anser dock att det är svårt eftersom alla 

kollegor inte är lika insatt i läroplanen. Hon beskriver också en problematik med att alla inte 

är lika kunniga inom pedagogisk dokumentation och menar att alla i hennes arbetslag inte 

jobbar lika mycket med detta. Till att börja med upplevde hon arbetet med den pedagogiska 

dokumentationen som svårt, tills hon hittade ett sätt som passade just henne. Hon beskriver att 

i början var det svårt att veta vad de var ute efter? Vad ville de med dokumentationen? Och 

varför gör vi det här? Men efter att ha arbetat och hittat en metod som passar känns det som 

ett mycket bra verktyg. Men pedagogen lyfter även fram tids- och personalbristen som en 

faktor som förhindrar arbetet.  

 

5.2 Pedagog 2 

Pedagog 2 är en kvinna på 24 år. Hon tog sin förskollärarexamen för två år sedan. Hon jobbar 

på en friskola med 12 barn i åldrarna 9 månader till 2 år i en mellanstor stad i norra Sverige. 

Pedagog 2 uppskattar att de jobbar någon gång i månaden med pedagogisk dokumentation 

men att de försöker bygga upp sin tanke kring detta och målet är att de ska kunna öka arbetet 

med pedagogisk dokumentation. De dokumenterar på två olika sätt. De har dels en pärm för 

gruppen där de samlar dokumentation som är gruppanpassad. Exempelvis temaarbeten och 

vilka utvecklingsprocesser de kan se i gruppen. Det är ett sätt att visa lärandet och 

utvecklingen i de vardagliga situationerna för föräldrarna, barnen och pedagogerna. Sedan har 

alla barn en egen pärm där de samlar deras alster, saker de skapat, teckningar och 

dokumentationer som pedagogerna gjort över deras process. Eftersom barnen är väldigt små 

är det ganska vardagliga saker som de dokumenterar, som till exempel när de börjar äta med 

sked, rita, prata. Helt enkelt när de gör saker för första gången. De dokumenterar också med 

hjälp av en liten intervjusida där de fyller i eftersom med frågor. Just nu handlar det mer om 

att fylla i vilka ord barnen använder, vad barnen tycker om att göra. Men meningen är att allt 

eftersom barnen får ett språk ska de kunna ställa frågor som vad de tycker om att göra på 

förskolan, vad tycker de är svårt och enkelt? När barnen är så unga som i just denna grupp är 

det mer för dem som pedagoger och för föräldrarna som de dokumenterar. Men i slutändan då 

barnen blivit äldre kommer de att kunna använda sig av det som de dokumenterat för att 

kunna se hela förloppet och hur mycket som hänt. Då kan de plocka ner pärmen och prata om 

det de gjort, vad barnen lärt sig och vad barnet tyckte var roligt att göra. Hänvisningar till 

läroplanen finns alltid med i dokumentationerna på något sätt. Detta görs för att visa 

föräldrarna att de jobbat med ett lärande. Men också för pedagogerna att på ett faktiskt sätt se 

att de jobbat med hela läroplanen och fullföljer sitt uppdrag. 
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Svårigheter pedagogen nämner är tidsbrist och att personalen kan ha olika syn på pedagogisk 

dokumentation eftersom inte alla har utbildning inom området. Sedan är det en fråga om vad 

de vill lägga ner tid på? Att faktiskt vara i barngruppen eller sitta i arbetsrummet och göra 

dokumentationer är frågor som lyfts i deras arbetslag. En annan är att det kostar pengar att 

skriva ut dokumentationerna, och att ha dem på datorn känns inte lika aktuellt eftersom de 

inte blir lika lättillgängliga för pedagogerna att ta fram tillsammans med barnen. Men 

pedagogen säger att hon tycker det är kul att dokumentera och se att arbetet de lägger ner 

faktiskt leder någonstans.  

 

5.3 Pedagog 3 

Pedagog 3 är en kvinna på 46 år. Hon är barnskötare och har arbetat inom förskolan i 26 år. 

Hon jobbar på en kommunal förskola med 19 barn i åldrarna 1 till 5 år i en stor stad i södra 

Sverige. Pedagogen uppskattar att de dokumenterar flera gånger i veckan men menar att det 

snarare är en ”trevlig dokumentation” än en pedagogisk dokumentation. Hon uttrycker att de 

är på gång att utveckla och tillämpa den pedagogiska dokumentationen som arbetssätt och 

synsätt. Pedagogen anser att det är lärandeprocessen som ska dokumenteras, där hon kan se 

hur barnet utvecklas och lär genom det hon som pedagog försöker förmedla. Men även för att 

barnet och föräldern ska kunna se det. Hon menar att de dokumenterar för alla, för barn, 

föräldrar och pedagoger. Främst är det för barnen och för pedagogernas skull så att hon ska 

kunna utmana barnet i ett tema eller liknande och för att få syn på sig själv. De dokumenterar 

främst genom att använda sig av digitalkamera, men de använder även barnens bilder och 

anteckningar. Ofta används fotografierna till att låta barnen återuppleva och återberätta 

händelserna. Bilderna och barnens kommentarer hängs sedan upp synligt. Läroplanens 

riktlinjer synliggörs tyvärr inte så mycket som pedagogen skulle önska. Däremot berättar hon 

att hon fått ett nytt sätt att tänka angående dokumentation och läroplanen och beskriver att 

man vecka för vecka fokuserar på att dokumentera ett specifikt område från läroplanen. På så 

sätt blir de uppmärksammade på om de har arbetat med hela läroplanen. Syftet med den 

pedagogiska dokumentationen är enligt pedagogen att synliggöra lärandet. Pedagogen 

upplever arbetet med den pedagogiska dokumentationen som en spännande utmaning. 

Däremot är det inte helt utan vissa svårigheter. Tidspressen och strul med tekniken är ständigt 

saker som försvårar arbetet. 

 

5.4 Pedagog 4 

Pedagog 4 är en kvinna på 42 år. Hon är förskollärare och har arbetat inom förskolan i 21 år. 

Hon jobbar i en på en kommunal förskola med 18 barn i åldrarna 1 till 5 år i en liten stad i 

norra Sverige. Pedagogen uppskattar att de arbetar med pedagogisk dokumentation nästan 

dagligen. Hon anser att det som ska dokumenteras är något som är viktigt för att synliggöra 

barnens utveckling. De dokumenterar genom att anteckna, fotografera och genom barnens 

egna skapelser. Barnen har egna pärmar där dokumentationer över barnens utveckling sparas. 

Pedagogen menar att det är barnen som äger dokumentationen. Det synliggörs genom att det 

är barnen själva som sätter ord på vad dokumentationen är. Om pedagogen gjort en 

dokumentation är det barnet som själv får titta och berätta om vad det är som händer. 

Pedagogen kanske har tänkt en annan sak under själva dokumentationsprocessen, men genom 

att fråga barnet kan man få veta något man inte visste. Hon nämner även att i och med den 

reviderade läroplanen har man börjat prata mycket om bedömning av barnen. I förskolan ska 

vi inte bedöma barnen, men pedagogen nämner att många gjort det i alla fall. Många använder 

sig av individuella utvecklingsplaner och gör dokumentationer där värdeord som exempelvis 

charmig förekommer. Även om det är positiva ord som används ska man vara försiktig i att 

använda dokumentationer på detta sätt då det kan bli självuppfyllande. Därför menar hon att 

när barnen får berätta till dokumentationen kommer man runt det problemet. Men hon menar 
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även att vi som pedagoger måste våga titta på barnens utveckling och inte sluta dokumentera 

med rädsla för att bedöma barnet. Men man bör däremot tänka på vad man skriver i 

dokumentationen. Hon beskriver att hon tycker det är viktigt att utgå från barnet och hon 

brukar även fråga innan en dokumentation hängs upp på väggen, vilket hon tycker är en viktig 

integritetsfråga. Arbetet med den pedagogiska dokumentationen är till för barnen men även 

för pedagogerna och föräldrarna. Det är pedagogernas ansvar att ha koll på varje barns 

utveckling och genom dokumentationerna synliggörs detta. Barnens egna pärmar används 

också som hjälp vid utvecklingssamtal. Pedagogen beskriver att de då får något konkret att 

visa föräldrarna. Dokumentationen kan fylla många syften och den kan även användas för att 

synliggöra verksamheten. Läroplanens riktlinjer synliggörs i dokumentationerna men det 

skrivs inte alltid ut under exempelvis bilden. Hon beskriver att det är viktigt att hålla det på en 

lagom nivå eftersom hon sett flera avdelningar som varit fyllda med dokumentationer med 

läroplancitat som kanske inte säger så mycket. Däremot så kopplas alltid dokumentationerna 

till läroplanen i och med utvecklingssamtalen för att visa att de följer och lever upp till sitt 

uppdrag. Dokumentationsarbetet är ett ständig pågående arbete som följer barnens 

läroprocesser från början till slutet då barnet lämnar förskolan. Själva syftet med arbetet är att 

synliggöra barns utveckling. Hon upplever arbetet som jätteroligt och lärorikt men menar 

även att det är tidskrävande. Man kan inte dokumentera allt vilket vad svårt till en början.  

 

5.5 Pedagog 5 

Pedagog 5 är en kvinna på 39 år. Hon är utbildad förskollärare och har arbetat inom förskolan 

i 17 år. Hon arbetar på en Reggio Emilia inspirerad förskola med barn i åldrarna 3 år i en liten 

stad i norra Sverige. Pedagogen uppskattar att de arbetar med pedagogisk dokumentation 

varje dag. Hon anser att det som ska dokumenteras är barnens lärandeprocesser. De 

dokumenterar med digitalkamera, videokamera, diktafon och genom att skriva och rita. 

Dokumentationerna är till för barnen, föräldrarna och för dem själva som pedagoger. 

Dokumentationerna hängs upp på väggarna synligt för alla eller samlas i barnens egen pärm. 

Läroplanens riktlinjer synliggörs i alla dokumentationer. Målet och syftet med den 

pedagogiska dokumentationen är att se vad barnen är nyfikna på, vad de försöker ta reda på 

och vad som händer för stunden. Genom detta kan man gå vidare med barnens frågor och 

funderingar och se vart man är på väg med barnens lärande. Pedagogen tycker att arbetet med 

pedagogisk dokumentation är väldigt givande just för henne som pedagog. Hon menar att man 

får syn på sig själv, vad man säger och hur man handlar. 

 

5.6 Vad är det pedagogerna anser ska dokumenteras? 

Alla av de intervjuade pedagogerna anser att det är utvecklingsprocesser som ska 

dokumenteras. Barnens lärande och utveckling är något som alla pedagoger nämner som det 

huvudsakliga motivet till dokumentationen. Pedagog 3 anser att det är lärandeprocessen som 

ska dokumenteras. Pedagog 4 beskriver att det som ska dokumenteras är ”det som är viktigt 

för att synliggöra barns utveckling”. Hon menade även att man inte kan dokumentera allt utan 

man måste fråga sig själv vad man är ute efter och inte bara fotografera för att det såg roligt 

ut. Pedagog 2 beskriver att de dokumenterar lärandet och utvecklingen vid temaarbeten men 

även i vardagliga situationer. Eftersom hon arbetar med väldigt unga barn beskriver hon att de 

dokumenterar barnen ”när de gör saker för första gången”. Pedagog 1 anser att man ska 

dokumentera ”någonting som är en utveckling, man ska kunna följa en utveckling genom 

dokumentationen. Pedagog 1 avslutar även med ”det man dokumenterar ska först ge en wow-

effekt och sedan en aha-effekt”. 
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5.7 Hur dokumenterar pedagogerna? 

Det vanligaste sättet att dokumentera är genom att fotografera och anteckna. ”Vi försöker 

fotografera sådant som visar på en utveckling” säger pedagog 4 om dokumentationen med 

kameran. Pedagog 4 beskriver hur en dokumentation genom att anteckna kan se ut, ”Ibland 

kan man dokumentera genom att hastigt skriva ner vad ett barn säger på en lapp för att sedan 

ta hand om det på sin planeringstid”. Barnens egna alster, som teckningar eller fotografier av 

konstruktionsarbete är också en vanlig dokumentationsform. Pedagog 2 beskriver att barnens 

egna teckningar och annat som de skapat samlas som dokumentation för att visa barnens 

utvecklingsprocess. Mindre vanligt är att dokumentera genom att filma och genom diktafon. 

Fyra stycken av de intervjuade pedagogerna nämner även att varje barn har en egen pärm där 

dokumentationer av det barnet sparas. ”Varje barn har en egen pärm där vi sparar saker som 

barnet gjort, någonting som visar på en utveckling som tillexempel deras första huvudfoting” 

berättar pedagog 4. Två av pedagogerna berättar att de alltid synliggör läroplanens riktlinjer i 

dokumentationerna. Pedagog 1 beskriver att de gör det för att ”visa föräldrarna att vi jobbat 

med ett lärande, och för oss själva för att se att vi faktiskt jobbat med hela läroplanen och 

fullföljer vårt uppdrag”. De resterande tre försöker synliggöra läroplanen så mycket som 

möjligt men pedagog 1 anser att det är viktigt att koppla till läroplanen på en lagom nivå, ”jag 

har sett avdelningar som varit nedtapetserade av läroplanscitat som kanske inte säger så 

mycket”. 

 

5.8 För vem dokumenterar pedagogerna? 

Pedagogerna anser att det är för barnen, pedagogerna och föräldrarna som de dokumenterar. 

”Egentligen dokumenterar vi för alla. För att barnen ska utvecklas. Genom dokumentationen 

ser vi vad vi behöver förbättra. Men även för föräldrarna eftersom det är ett sätt att få dem 

delaktig i det vi gör” anser Pedagog 1. Pedagog 4 resonerar liknande och säger att ”barnen 

äger dokumentationen, men det är ju inte bara för dem vi dokumenterar utan även för mig 

som pedagog, för att jag har ett ansvar att ha koll på varje barns utveckling. 

Dokumentationen hjälper mig synliggöra deras utveckling och detta kan jag sedan använda 

mig av för att visa föräldrarna”. Men pedagog 2 menar att det i första hand är för dem som 

pedagoger och för föräldrarna som de dokumenterar, eftersom barnen i barngruppen hon 

arbetar i är så unga. Hon beskriver däremot att i slutändan, då barnen blivit äldre, kommer de 

att kunna använda sig av de dokumentationerna de gjort och plocka fram dessa. Tillsammans 

med barnen kommer de då att kunna se hela utvecklingsprocessen och prata om vad de har 

gjort, vad de lärt sig och vad de tyckte var roligt att göra. Pedagog 3 menar att det är främst 

för barnen och pedagogerna som de dokumenterar, men självklart för föräldrarna också. 

 

5.9 Vad är syftet med den pedagogiska dokumentationen? 

Alla pedagoger är överens om att syftet med den pedagogiska dokumentationen är att 

synliggöra barns utveckling och lärande. Pedagog 4 anser att genom att de synliggör barnens 

lärande och utveckling kan ”barnet själv se det, jag kan se det och föräldrarna kan se det”. 

Den pedagogiska dokumentationen kan fylla flera syften. Ett andra syfte med den 

pedagogiska dokumentationen som framkom under intervjuerna var att utveckla sig själv som 

pedagog och deras verksamhet. Pedagog 1 beskriver att ”genom dokumentationen ska vi 

kunna se vad vi måste förbättra för att barnen ska uppnå det vi vill att de ska uppnå”. 

Pedagog 5 beskriver syftet med den pedagogiska dokumentationen som ”ett sätt att se vad 

barnen är nyfikna på, vad de försöker ta reda på och se hur man kan gå vidare med arbetet 

utifrån barnens frågor och funderingar”. Pedagog 1 beskriver att dokumentationen används 

för att planera verksamheten, ”det vi sett i dokumentationen tar vi till temaarbeten. Vi utgår 

från barnen.”. Ett tredje syfte med den pedagogiska dokumentationen som flera av 

pedagogerna nämnde var att dokumentationerna används som ett stöd under 
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utvecklingssamtalen med föräldrarna. ”Med hjälp av dokumentationerna så får jag något 

konkret att visa föräldrarna och det blir verkligt” säger pedagog 4.  

 

5.10 Hur upplever de arbetet med den pedagogiska dokumentationen? 

Alla pedagoger upplever arbetet med den pedagogiska dokumentationen som givande. 

Pedagog 4 menar att hon har lärt sig mycket av barnen. Pedagog 5 anser att hon genom 

dokumentationerna fått syn på sig själv och sitt förhållningssätt. Men alla förutom pedagog 5 

upplever att det finns vissa svårigheter med arbetet. Tidsbristen är något som alla dessa 

pedagoger nämner. Pedagog 1 säger ”Det är ett tidskrävande arbete, men man får försöka 

organisera”. Pedagog 2 nämner också att arbetet med den pedagogiska dokumentationen är 

ett tidskrävande arbetssätt och berättar att de i hennes arbetslag frågar sig ”Vad vill vi lägga 

ner tid på? Att vara i barngruppen eller sitta på kontoret och göra dokumentationer?”. Tre 

stycken av pedagogerna beskriver även att de upplevde en viss svårighet innan de hittat ett 

sätt som passade just dem. I början upplevde de att de dokumenterade allt. Pedagog 1 menar 

att vid dokumentationer måste vi ställa oss frågorna ”Vad är vi ute efter? Vad vill vi? Varför 

gör vi det här?”. Hon menar att som pedagog bör man vara medveten om syftet med 

dokumentationen och inte bara dokumentera för att dokumentera. Även pedagog 4 beskriver 

att man måste sovra när man dokumenterar och verkligen fråga sig själv vad jag är ute efter. 

Pedagog 1 och 2 beskriver även en svårighet i att alla i arbetslaget inte har samma kunskap 

om pedagogisk dokumentation. ”Vissa har ingen utbildning eftersom det inte ingått i alla 

utbildningar” berättar pedagog 2. De två pedagogerna beskriver att de inte har någon 

gemensam syn, kunskap och passion för arbetet med den pedagogiska dokumentationen i sitt 

arbetslag. 

 

6. Diskussion 

Jag kommer i detta avsnitt presentera min metoddiskussion och resultatdiskussion.  

 

6.1 Metoddiskussion 

Jag började mitt arbete med att leta efter litteratur och tidigare forskning för att skapa mig en 

god grund och en bild av vad pedagogisk dokumentation är. Trost (1993) menar att forskaren 

bör vara väl påläst om ämnet innan han eller hon studerar det. Efter att ha läst och fördjupat 

mig inom det som fanns skrivet om pedagogisk dokumentation formulerade jag ett syfte för 

vad jag ville få ut av detta arbete. Efter att ha formulerat mitt syfte ansåg jag att kvalitativ 

forskningsansats var den bästa för att besvara mitt syfte eftersom jag ville beskriva hur 

pedagoger upplever arbetet med pedagogisk dokumentation och få ta del av deras tankar om 

detta. Ely (1993) beskriver att kvalitativ forskningsansats bör användas när man har som mål 

att uppfatta undersökningspersonernas upplevelser och erfarenheter. Jag beslutade mig för 

intervjuer var det bästa sättet att komma åt varje pedagogs tankar och erfarenheter. Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2011) beskriver att genom intervjun kan undersökningspersonerna 

berätta hur de gör saker i praktiken eller vilka rutiner de har. Jag kontaktade sju pedagoger via 

telefon, varav det slutade med att jag intervjuade fem stycken på grund av att de övriga inte 

använde sig av pedagogisk dokumentation. Många av dessa berättade däremot att de håller på 

att starta upp arbetet eftersom den reviderade läroplanen ställer dessa krav på dem. 

Intervjupersonerna valdes ut genom att jag fick tips av en förskolechef samt av andra 

pedagoger om pedagoger som använde sig av pedagogisk dokumentation. Eftersom jag ville 

beskriva hur pedagogisk dokumentation används i verksamheten vore det inte bra för mitt 

resultat att intervjua de som inte har någonting att säga om det ämnet. Jag ville intervjua så 

många pedagoger så att jag kunde se variationer eller likheter i deras uppfattning och 

användning av pedagogisk dokumentation. En av de intervjuade pedagogerna jobbar på en 

Reggio Emilia inspirerad förskola, och enligt Åsen (2002) är Reggio Emilia en stor 
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inspirationskälla och viktig förebild för arbetet med den pedagogiska dokumentationen. 

Därför var det intressant att jämföra svaren från den pedagogen med de andra pedagogerna. 

Det var däremot ingenting jag valde att fördjupa mig i eftersom pedagogerna gav liknande 

svar. Jag tror det kan bero på att flera av våra svenska förskolor har influenser av Reggio 

Emilia och har sett dem som en stor inspiration av arbetet med den pedagogiska 

dokumentationen. Två av intervjuerna genomförde jag via telefon men jag anser att det inte 

påverkar resultatet. Tvärtom kan intervjupersonen känna sig ännu tryggare eftersom de då har 

möjlighet att själv välja plats där intervjun äger rum. Jag har fått samma uttömmande svar av 

de intervjueran som genomfördes via telefon som de intervjuer som genomfördes öga mot 

öga. De andra intervjuerna genomfördes på pedagogernas arbetsplats. Att jag använde mig av 

halvstrukturerade intervjuer ser jag både för- och nackdelar med. Fördelen var att intervjuerna 

anpassades efter intervjupersonen och de svar hon gav. Samtidigt ser jag en nackdel i att vissa 

intervjuer fick olika fokus beroende på intervjupersonens svar. Om jag hade haft tid och 

utrymme hade jag även kunnat göra observationer på gamla dokumentationer eller observera 

pedagogerna när de genomför en dokumentation för att få ännu en infallsvinkel. Svenning 

(2003) menar att validiteten ökar när olika tekniker för att inhämta information används. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

Att det är utvecklingsprocesser som ska dokumenteras är alla pedagoger överens om. Främst 

är det då barnens utveckling och lärande som det ska fokuseras på i dokumentationen. Detta 

stämmer bra överens med Läroplanens riktlinjer över vad som ska dokumenteras. I läroplan 

för förskolan (Lpfö 98, 2010) uttrycks det att barnens utveckling och lärande ska följas, 

dokumenteras och analyseras för att kunna utvärdera förskolans kvalitet. För att analysera och 

reflektera över det pedagogerna får syn på genom dokumentationerna bör pedagogerna, enligt 

Whener-Godée (2010), ha tillgång till teorier om barns lärande och utveckling och dra 

jämförelser med sina egna. Ser man på dokumentationen genom ett sociokulturellt perspektiv 

upptäcker man eventuellt hur de sociala relationerna påverkar verksamheten. Dessutom 

kanske pedagogerna kan få syn på hur de kan utmana barnen vidare genom den närmaste 

utvecklingszonen som Säljö (2005) nämner. Åberg och Lenz Taguchi (2005) beskriver att när 

de först kom i kontakt med arbetet med den pedagogiska dokumentationen upplevdes det 

svårt att välja vad som skulle dokumenteras eftersom allt blev väldigt intressant. Flera av de 

intervjuade pedagogerna uttryckte samma svårighet. Författarna anser att pedagogerna först 

måste göra sig medveten om vad de vill förstå med hjälp av dokumentationen för att veta vad 

de ska dokumentera. Om det är det med yngre eller äldre barn pedagogen arbetar med kan 

också ha betydelse för vad som dokumenteras. Pedagog 2 som arbetar med förskolans yngsta 

barn beskrev att hon dokumenterar vardagliga saker, som exempelvis när barnen börjar äta 

med sked, deras första ord eller deras första teckningar. Pedagog 4 som arbetar med barn från 

1 till 5 år gav ett exempel på att hon dokumenterar först hur barnet greppat pennan med hela 

handen för att ett år senare dokumentera hur barnet har utvecklat sitt sätt att greppa pennan till 

ett pincettgrepp. Detta stämmer överens med de riktlinjer som finns skrivet i Lpfö 98 (2010) 

om att arbetslaget ska dokumentera hur barns förmågor kontinuerligt förändras inom de 

målområden som finns. Dokumentationerna ska även omfatta hur läroplansmålet integreras i 

det pedagogiska arbetet vilket alla pedagoger gav uttryck för att de försökte göra. Jag tycker 

att frågan om vad som ska dokumenteras är väldigt intressant. Åberg och Lenz Taguchi 

(2005) anser att den bild pedagogen har av barnet får betydelse för vad som dokumenteras. 

Vilken bild av barnet vill pedagogerna förmedla? Lenz Taguchi (1997) beskriver att genom 

att dokumentera vad barn gör, säger och ger uttryck för lär vi oss något om barnen men även 

om sig själv som pedagog. 
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Pedagogerna dokumenterar på flera olika sätt. Bjervås (2011) beskriver att det sätt 

pedagogerna väljer att dokumentera har betydelse för vad som synliggörs eftersom olika 

dokumentationstekniker gör att något utelämnas eller tillförs. I likhet med Bjervås beskriver 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) att pedagogerna bör använda sig av flera tekniker 

för att dokumentera för att fånga helheten. Varje teknik lägger tyngdpunkten på olika saker 

och tillsammans kan de ge en komplex bild av situationen. Pedagogerna beskriver i likhet 

med Bjervås att de dokumenterar genom anteckningar, fotografier, videoinspelningar, barnens 

teckningar och andra skapelser. Dahlberg, Moss och Pence (2001) menar att materialet gör det 

pedagogiska arbetet konkret och synligt vilket är en viktig del i den pedagogiska 

dokumentationsprocessen. Dokumentationerna hängs antingen upp på väggarna i förskolan 

eller samlas i varje barns pärm, vilket Skolverket (2004) beskriver är den vanligaste formen 

av dokumentation. Pedagogerna beskrev att i barnens pärmar samlas exempelvis teckningar 

barnen gjort som visar på en utveckling och andra dokumentationer av barnet. Åsen (2002) 

beskriver att detta dokumentationsarbete kallas för portfolio eller portföljmetoden. Innehållet 

behöver inte samlas i en portfölj utan kan även samlas i pärmar eller lådor, det viktiga är dock 

att den följer barnet genom åren. En av pedagogerna beskrev även att barnen får ta med sin 

pärm när de lämnar förskolan, vilket även Åsen (2002) nämner. Pedagogen berättade att 

barnen kan ta med sig pärmen till förskoleklassen, för att visa kompisar och den mottagande 

personalen, så att de får se vem barnet är. Enligt Lpfö 98 ska förskolan sträva efter att 

samarbeta med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att på ett långsiktigt sätt stödja 

barnens utveckling och lärande. Genom att visa dokumentationer av barnet kan den nya 

personalen skapa sig en bild av hur de kan möta barnet där han eller hon befinner sig just då. 

Däremot ställer Åsen och Lenz Taguchi (2005) ställer frågan ”Vem kan ta sig rätten att 

bestämma hur ett barn är?” (Åsen & Lenz Taguchi, 2005, s. 21). Barn är olika i olika 

sammanhang och med olika personer. Den bild som pedagogerna väljer att se barnet från 

påverkar barnets uppfattning om sig själv. Vad säger dokumentationen om barnet? Det hade 

varit intressant att få ta del av barnens pärmar för att se på vilket sätt de används, eftersom 

Whener-Godée (2005) problematiserar arbetet med portfolios och menar att portfolion ofta 

blir en slags bedömning av barnet. Hon menar att de dokumentationer som finns i dessa 

pärmar oftast är mer utvecklingspsykologiskt grundat. En av de pedagoger som använde sig 

av pärmar till barnen tog upp detta problem under intervjun och hon beskrev att hon alltid 

låter barnen berätta till dokumentationen istället för att hon själv sätter ord på barnets 

handling. På så sätt förekommer inte heller de personinriktade bedömningarna som Vallberg-

Roth (2011) även nämner. Svenning (2009) anser att pedagogerna måste låta barnen få mer 

inflytande i dokumentationerna för att ska gynna alla så mycket som möjligt. Bjervås (2011) 

framhåller även värdet av att låta barnen få vara delaktig i dokumentationerna och menar att 

då synliggörs barnens perspektiv. 

 

Alla pedagoger nämnde att det var för barnen, för dem själva och för föräldrarna som de 

dokumenterade. Pedagogerna uttryckte att den pedagogiska dokumentationen gynnar barnen 

på det sättet att de får syn på sin egen utveckling men även genom att de fortsätter utvecklas. 

En pedagog beskrev att de tillsammans med barnen ska kunna plocka fram 

dokumentationerna och titta på dessa. De kan då se hela utvecklingsprocessen och samtala 

tillsammans med barnen om vad de upplevt och känt. Åsen och Lenz Taguchi (2005) 

beskriver att genom att använda sig av dokumentationer och titta bakåt i tiden så kan barnen 

jämföra sina tidigare arbeten och tankar med nya arbeten och nya tankar. Barnen får på så sätt 

syn på sin egen läroprocess och kan beskriva skillnaderna. Jag tycker däremot att det sätt som 

gynnar barnen mest är att pedagogerna får syn på sig själva och sin verksamhet. De får syn på 

sitt förhållningssätt gentemot barn och andra vuxna, samt att de uppmärksammar barnens 

läroprocesser, och kan skapa sig en förståelse för, vilket jag anser gynnar barnen. Lenz 
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Taguchi (1997) beskriver att dokumentationen kan ge information om pedagogens 

förhållningssätt till barnen, till kunskap, till lärande, till kollegor och till barnens familjer. Den 

ger även svar på barns läroprocesser; hur barn tänker, vad barn kan och hur de lär sig. Genom 

att dokumentera vad barn gör, säger och ger uttryck för så lär vi oss något om barnen. 

 

Pedagogerna uttryckte att den pedagogiska dokumentationen även är till för dem, eftersom de 

genom dokumentationerna kan se varje barns utveckling men även se vad de som pedagoger 

behöver förbättra. Vilket kan liknas med Åsen och Lenz Taguchis (2005) resonemang om att 

den pedagogiska dokumentationen gör pedagogerna medvetna om konsekvenserna av sitt 

handlande. Detta utgör ett viktigt underlag för att förändra och utveckla det vardagliga arbetet. 

En pedagog beskrev att genom arbetet med pedagogisk dokumentation har hon fått syn på sig 

själv som pedagog och sitt förhållningssätt. Detta beskriver även Åberg och Lenz Taguchi 

(2005) och menar att de genom dokumentationer har blivit medveten om sitt förhållningssätt 

och hur deras värderingar styr deras handlande. Genom dokumentationsarbetet gjorde de 

upptäckter som stärkte dem som pedagoger och gav mod att ifrågasätta och utmana sig själv.  

Dahlberg, Moss och Pence (2001) menar att dokumentationen kan ses som en narrativ 

självreflektion eftersom den berättar en historia om oss själva för oss själva. Pedagogerna får 

en möjlighet att ta kontroll över sin egen praktik och verkligen se ifall de lever upp till de 

pedagogiska idéer som de har med sin verksamhet. Är det bara idéer eller omsätts det 

verkligen i praktiken?  

 

Pedagogerna dokumenterar även för föräldrarnas skull. Det gör de för att få föräldrarna 

delaktiga i det som sker på förskolan, vilket även Åberg och Lenz Taguchi (2005) beskriver. 

Författarna menar att genom den pedagogiska dokumentationen får föräldrarna en inblick i 

förskolans vardag. Svenning (2009) beskriver att förskolans vardag kan för många föräldrar 

kännas dold eftersom de oftast bara ser verksamheten vid hämtning och lämning av barnen. 

Därför kan dokumentationerna ge värdefull information om hur barnet har det på förskolan. 

Detta ger dem även en möjlighet att komma med synpunkter och idéer så att de får möjlighet 

att påverka verksamheten. Enligt Lpfö 98 (2010) ska föräldrarna ha möjlighet att vara med 

och påverka verksamheten inom ramen för de nationella målen, vilket gör att den pedagogiska 

dokumentationen är ett bra redskap för detta. Åberg och Lenz Taguchi (2005) anser att den 

pedagogiska dokumentationen är ett utmärkt verktyg för att synliggöra förskolans verksamhet 

och skapa dialog ut mot offentligheten. Genom den pedagogiska dokumentationen får 

föräldrarna en insyn i och kunskap om pedagogernas arbetssätt, förskolans betydelse och 

barns lärande. Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) anser att man dokumenterar för att 

synliggöra den pedagogiska praktiken för barn, pedagoger, föräldrar, ledningsansvariga och 

politiker. Det är däremot ingen av de intervjuade pedagogerna som nämnde att de 

dokumenterade för ledningsansvariga eller politiker. 

 

Åberg och Lenz Taguchi (2005) anser att syftet med att dokumentera den pedagogiska 

praktiken och barns läroprocesser är att synliggöra hur barn tänker och lär samt synliggöra 

vilka förutsättningar som pedagogen ger barnen för att lära. Efter att ha tolkat och analyserat 

svaren så kan jag se att pedagogerna uttryckte flera syften med den pedagogiska 

dokumentationen. Bland annat uttryckte de att de får syn på vad de måste förändra för att 

barnen ska utvecklas, se att de fullföljer sitt uppdrag som förskollärare, ta reda på vad barnen 

är nyfikna på och utveckla arbetet utifrån det som synliggjorts i dokumentationerna. Det 

huvudsakliga syftet som jag kunde se att pedagogerna uttryckte var att synliggöra barnens 

utveckling och bidra till fortsatt utveckling. Dahlberg och Åsen (2005) menar att pedagogerna 

kan använda dokumentationerna för att gå tillbaka och reflektera tillsammans för att få nya 

tankar och idéer om hur arbetet kan fortsätta. Det är däremot ingen av pedagogerna som 
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nämner ordet reflektion i samband med den pedagogiska dokumentationen. Åsen (2002) 

beskriver att en av dokumentationens viktigaste funktioner är att bilda utgångspunkt för en 

gemensam reflektion bland pedagogerna. Även Lenz Taguchi (1997) nämner att 

dokumentationens främsta uppgift är att vara ett underlag för reflektioner så att pedagogerna 

ska kunna ta nästa steg och inte främst för att visa vad man gjort och vad som hände.  

 

Tre av pedagogerna berättade att de upplevde svårigheter med arbetet med den pedagogiska 

dokumentationen innan de hittat ett sätt som passade just dem. Åberg och Lenz Taguchi 

(2005) beskriver att de också upplevde en viss svårighet det när de stötte på Reggio Emilias 

synsätt för första gången. Eftersom det är just ett synsätt och inte ett arbetssätt finns heller 

inga färdiga mallar eller material. Du som pedagog måste helt enkelt tänka själv. 

Två av pedagogerna uppmärksammade även en svårighet i att de i arbetslaget hade olika syn 

på arbetet med den pedagogiska dokumentationen. Åberg och Lenz Taguchi (2005) anser att 

själva arbetet med den pedagogiska dokumentationen kräver gemensam reflektion. Utifrån 

vad jag har läst angående den pedagogiska dokumentationen kan jag tänka mig att om 

arbetslaget inte har ett gemensamt intresse och tilltro för arbetet med pedagogisk 

dokumentation kan det upplevas som svårt. Självklart kan pedagogen reflektera med sig själv 

över dokumentationen men Åsen och Lenz Taguchi (2005) menar att dokumentationen bör 

tolkas av många olika ögon. Pedagogerna behöver reflektera tillsammans för att sedan 

använda sina reflektioner som utgångspunkt för att ta vidare arbete med barnen. Detta är 

enligt författarna en förutsättning för att utveckla det pedagogiska arbetet.  

 

Dahlberg, Moss och Pence (2001) anser att förberedelse och tid bör skapas för den 

pedagogiska dokumentationen eftersom den anses ha en väldigt stor betydelse för barnens 

lärande. Bjervås (2011) beskriver även att den pedagogiska dokumentationen är värdefull för 

arbetslagets förståelse för barns utveckling och lärande. Tid är även det som pedagogerna 

upplever är som en svårighet med den pedagogiska dokumentationen. Lenz Taguchi (1997) 

menar att den pedagogiska dokumentationen kräver tid, planering och organisation vilket flera 

av pedagogerna gav uttryck för. Personaltätheten minskar och barngrupperna blir större vilket 

gör att pedagogerna verkligen måste försöka organisera, vilket en pedagog nämnde.  Eftersom 

alla pedagogerna anser att den pedagogiska dokumentationen bidrar med mycket positivt till 

verksamheten så hoppas jag att dessa problem inte ses som allt för stora för att de ska 

förhindra deras arbete.  

 

7. Erfarenheter för framtiden 

Jag tycker att jag har fått svar på mitt syfte och mina frågeställningar. Jag märkte att 

pedagogerna använde olika ord och uttryck för att beskriva just deras tankar vilket gjorde att 

jag i mitt resultat och diskussion fick tolka och analysera pedagogernas svar för att avgöra om 

innebörden var samma fastän orden var olika. Det har varit väldigt intressant och lärorikt att 

intervjua dessa pedagoger. Eftersom det inte finns några färdiga mallar för pedagogisk 

dokumentation så tycker jag att det var spännande att få ta del av yrkesverksamma pedagogers 

uppfattning om ämnet. Jag tycker att det är ett viktigt verktyg och förstår att det är någonting 

som förskolans verksamhet ska lägga tid på eftersom det är utvecklande för verksamheten, 

barnen och pedagogerna. Jag har fått möjlighet att problematisera begreppet pedagogisk 

dokumentation och ta del av hur det uppfattas i verkligheten jämfört med i litteraturen. Egna 

tankar och funderingar kring arbetet med pedagogisk dokumentation har väckts, och med 

hjälp av pedagogernas intervjuer och litteraturen har jag skapat mig en bredare bild och 

förståelse för arbetet. Jag har fått insikt om att det är viktigt att diskutera i arbetslaget över vad 

och varför vi ska dokumentera och skapa sig en gemensam plan. Förhoppningsvis kommer 

jag vara mer medveten om hur arbetet kan läggas upp för att uppnå bästa resultat för att alla 
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barn ska få möjlighet att utvecklas efter de förutsättningar jag ger dem. Eftersom reviderade 

läroplanen för förskolan ställer krav på uppföljning och utvärdering av verksamhetens 

kvalitet, där den pedagogiska dokumentationen anses vara ett viktigt verktyg för att 

möjliggöra detta, så tror jag att jag kan ha stor nytta av denna fördjupning i mitt kommande 

yrkesliv. Genom detta arbete har jag skapat mig en grundstomme som förhoppningsvis ger 

mig en trygghet inför mitt kommande arbete. Det känns som en spännande utmaning att få 

komma ut i yrkeslivet och starta arbetet med den pedagogiska dokumentationen. 

 

8. Förslag till fortsatt forskning 

När jag intervjuade pedagogerna väcktes fler frågor om arbetet med den pedagogiska 

dokumentationen. Hur använder pedagogerna dokumentationen för att utveckla 

verksamheten? Hur ser själva reflektionsarbetet ut? Wehner-Godée (2010) beskriver att det är 

själva reflektionen som är avgörande för om det bara är en dokumentation pedagogerna gjort 

eller en pedagogisk dokumentation, därför skulle det vara intressant att ta del av hur detta 

reflektionsarbete kan se ut. Är det pedagogiska dokumentationer som görs eller stannar de vid 

att vara dokumentationer?  
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Bilaga 1 

 

Intervjufrågor 
 

Syfte: Mitt syfte är att beskriva hur pedagogisk dokumentation används i förskolan. 

Frågeställningar: Vad är det som pedagogerna dokumenterar och för vem? 

Vad anser pedagogerna att syftet är med den pedagogiska dokumentationen? 

 

Jag vill ställa några frågor angående hur ni jobbar med pedagogisk dokumentation utifrån de 

möjligheter er verksamhet ger er.  

 

Inledande frågor  
Ålder & utbildning? 

Hur länge har du arbetat inom förskolan? 

Hur många barn och vilka åldrar är det i barngruppen? 

Hur ofta uppskattar du att ni arbetar med pedagogisk dokumentation? 

Varje dag?  

Några gånger i veckan?  

Några gånger i månaden? 

 

Dokumentationsprocessen 
Vad är det du anser ska dokumenteras? 

Hur dokumenterar ni?  

För vem dokumenterar ni? 

Synliggörs läroplanens riktlinjer i dokumentationen? 

Vad händer efter att ni dokumenterat? 

  

Avslutande frågor 
Vad är syftet och målet med ert arbete med den pedagogiska dokumentationen? 

Hur upplever du arbetet med pedagogisk dokumentation? 

Något du önskar tillägga? 

 

 


