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ABSTRAKT 
Syftet med studien är att undersöka hur barns lärande kan synliggöras med hjälp av 

pedagogisk dokumentation. De frågeställningar som studien utgår ifrån är: Vad anser 

pedagogerna som viktigt vid synliggörandet av barns lärande? Vad anser pedagogerna 

att det finns för möjligheter och svårigheter med pedagogisk dokumentation? Vi har 

använt oss av en kvalitativ intervjuform, där vi har intervjuat sex förskollärare på tre 

olika förskolor, varav två förskolor är Reggio Emilia-inspirerade och den tredje anses 

som en traditionell förskola. Alla intervjuer spelades in för att bearbetningen av data 

skulle bli mer lätthanterlig.  I studien har vi använt oss av vetenskapliga och relevanta 

avhandlingar samt artiklar, även litteratur som stärker artiklarna och avhandlingarna. I 

resultatet framgår det att pedagogerna anser att pedagogisk dokumentation kan 

synliggöra barns lärande, samt att det är ett bra verktyg i förskolan som kan synliggöra 

mer än bara lärandet. Det framgår även att kunskapen kring pedagogisk dokumentation 

varierar, vilket vissa av pedagogerna anser som en stor svaghet i arbetslaget. Samtliga 

förskollärare var eniga om att pedagogisk dokumentation kräver mycket arbete och tid, 

samt att det är viktigt att alla är delaktiga och reflekterar tillsammans. 

Nyckelord: pedagogisk dokumentation, dokumentation, Reggio Emilia, förskola, 

förskollärare och lärande. 
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1 INTRODUKTION 
Skolverket (2010) skriver att förskolans verksamhet ska dokumenteras, följas upp, 

utvärderas och utvecklas på ett kontinuerligt och systematiskt sätt. 

Förskollärare ska ansvara för att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt 

och systematiskt dokumenteras, följs upp och analyseras. (Skolverket 2010 s.14)  

Det är pedagogerna som väljer vad som ska dokumenteras och hur dokumentationen 

ska se ut. Det är i och för sig barnens lärandeprocess som dokumenteras och 

anlyseras men det sker utifrån pedagogernas perspektiv. Det är inte ofta barnen får 

berätta vad de lärde sig och välja ut vad de anser vara lärande för dem. I läroplanen 

för förskolan (Skolverket, 2010) står det att utvärdering ska ske utifrån ett 

barnperspektiv och att både föräldrar och barn är delaktiga i processen anses viktigt.  

Doverborg och Pramling Samuelsson (2012) skriver att teorier om barns lärande har 

förändrats under åren och att perspektivet har gått från en mognadssyn till ett socialt, 

kulturellt erfarenhetsperspektiv. Författaren menar att lärare varken bör invänta barns 

mognad eller fokusera på barns brister, utan ta vara på de möjligheter som tanken om 

det kompetenta barnet erbjuder. Vi anser att pedagogisk dokumentation är ett 

arbetsverktyg som kan ta tillvara på de möjligheter. Lenz Taguchi (1997) beskriver 

pedagogisk dokumentation som ett förhållningssätt och som en 

kommunikationsmöjlighet. Författaren skriver även att pedagogisk dokumentation är 

ett arbetsverktyg som kan hjälpa pedagoger att få syn på individuella och 

gemensamma uttryck från barnen. 

Under lärarutbildningen har vi märkt hur viktigt det är med pedagogisk 

dokumentation. Vi upplever att pedagogisk dokumentation är ett verktyg som får mer 

fokus i förskolan, jämfört med tidigare. Intresset för pedagogisk dokumentation 

växte fram under en kurs som  delvis handlade om Reggio Emilias förhållningsätt till 

pedagogisk dokumentation. Under VFU-perioder har vi mött förskolor som jobbar 

mer eller mindre med pedagogisk dokumentation på olika sätt.  Dessa erfarenheter 

har lett till att vår nyfikenhet kring pedagogisk dokumentation och hur det används i 

förskolan har växt fram. Utifrån intresset för pedagogisk dokumentation kommer vi 

undersöka pedagogers syn och förhållningsätt till pedagogisk dokumentation. 



4 

 

2 BAKGRUND 
Här redogörs det för olika teorier som ligger till grund för studien.  Bakgrunden är 

indelad i fem avsnitt. Dessa avsnitt är pedagogisk dokumentation, barnsyn, 

definitionen av lärande, Reggio Emilia och etiksyn.  Därefter presenteras olika 

teoretiska perspektiv som utför den teoretiska ramen för studien.  

 Pedagogisk dokumentation  2.1

Bjervås (2011) beskriver olika sätt att gå tillväga för att samla in 

dokumentationsmaterial. Det kan exempelvis bestå av anteckningar, som pedagogen 

använder sig av för att försöka fånga upp barnens intresse och de olika sätt barnen 

uttrycker sig på. Hur pedagogen senare väljer att gå tillväga för att dokumentera 

olika händelser får betydelse för vad som synliggörs eftersom de varierande 

tillvägagångssätten ger olika resultat, delvis kan något tillföras, men något kan även 

utelämnas. Dokumentation producerar spår/dokument som vittnar om och synliggör 

individers och gruppers sätt att lära. Genom dokumentation får grupper och varje 

individuellt barn möjlighet till att observera sig själva medan de lär, både under och 

efter processen.   

För att dokumentationen ska bli en pedagogisk dokumentation måste 

dokumentationen användas som utgångspunkt för en reflektion enligt Lenz Taguchi 

(1997). Wallin (2003) skriver att den pedagogiska dokumentationens huvuduppgift 

är att lyssna och att bli lyssnad till. Lenz Taguchi (1997) poängterar att pedagogisk 

dokumentation är ett förhållningssätt och en kommunikation, vilket gör det extra 

viktigt att det synliggörs för alla.  Hon förklarar det med att barnen kommunicerar 

sina kunskaper och erfarenheter via bilder, målningar och berättelser till pedagogen 

och som i sin tur kommunicerar tillbaka till barnen via dokumentationen.  Sparrman 

och Lindgren (2003) skriver om vad dokumentation och dess innebörd signalerar till 

barnen och de etniska aspekternas påverkan av dokumentation. 

Bjervås (2011) skriver i sin avhandling hur pedagogisk dokumentation används som 

ett verktyg för bedömning och utvärdering. Avhandlingens kunskapsintresse är 

delvis riktat mot hur pedagoger talar om barn. Wien (2011) anser att man ska bortse 

från bedömning när man talar om pedagogisk dokumentation, eftersom begreppet 

bedömning kan uppfattas som att pedagogen distanserar sig själv från ansvaret till 

lärandeprocessen. Uppfattningen kan då leda till att barnen har ensamt ansvar för sitt 

lärande. Denna barnsyn kan anses vara oetisk, och ger inte barnen en bra 

lärandemiljö. Lenz Taguchi (1997) nämner pedagogisk dokumentation som medel 

för pedagogerna att ta makt över sin praktik, men även som ett verktyg för barnen att 

skapa möjligheten att ta kontroll över sitt egen lärande. Wien (2011) menar att det är 

viktigt att göra dokumentationen synlig för alla, det vill säga göra det möjligt för alla 

att förstå den. Hon menar att dokumentationen ska vara enkel och konkret, så att det 

som är väsentligt synliggörs lätt.   

Browne m.fl. (2010) skriver att vissa delar i den svenska läroplanen är inriktad på att 

utnyttja pedagogisk dokumentation, samarbete och dialog som verktyg för 

bevisupptagning. Enligt Wien (2011) är pedagogisk dokumentation inom 

utbildningsområdet processen att samla bevis av barns lärande genom observationer, 

arbetsprover och utskrifter av konversation.  

Pedagogisk dokumentation är inte bara ett verktyg för att göra lärande synligt utan 

också ett sätt att bidra till att göra våra tankar, idéer och tolkningar av lärandet 
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synligt. Genom att använda sig av pedagogisk dokumentation när man exempelvis 

dokumenterar individ- och grupplärande ges möjligheten till reflektion som är 

avgörande för yrkesmässig tillväxt och utveckling. Dokumentation ger kvalitativa 

bevis på barnens nuvarande tänkande och lärande som leder till utveckling av nya 

möjliga strategier att hjälpa barnen att nå  nästa lärandesteg. (Browne m.fl. 2010) 

Browne m.fl. (2010) skriver att pedagogisk dokumentation används i stor utstäckning 

inom Reggio–inspirerade inställningar som ger belägg för barns och pedagogers 

lärande och tänkande. Wien (2011) påpekar i sin rapport att pedagoger som inte 

arbetar Reggio Emilia-inspirerat anser dokumentationen mer besvärlig än vad de 

hade förväntat sig. 

 Definition av lärande 2.2

Det finns olika definitioner av lärande. Illeris (2007) ger olika förklaringar till 

begreppet lärande.  En förklaring till begreppet lärande hänvisar till resultaten av 

läroprocessen hos individen, det vill säga det individen har lärt sig eller den 

förändring i lärandet som sker. Begreppet lärande kan även handla om de 

samspelprocesser som sker mellan individen och dess materiella eller sociala 

omgivning. Vidare skriver författaren att när man ibland pratar om lärande, skiljer 

man inte på undervisning och det individen faktiskt lär sig (a.a.). 

 

 Barnsyn 2.3

Lenz Taguchi (1997) skriver att den barnsyn man har som pedagog formar det sätt 

man dokumenterar, utför sitt arbete på samt den miljö man bygger upp. Lindgren och 

Sparrman (2003) skriver i sin avhandling att dokumentation är en arbetsmetod som 

fått spridning i dagens förskoleverksamhet. Att vardagen dokumenteras för att ge 

såväl barn som pedagoger möjligheter att reflektera över hur de agera och reagerar i 

olika situationer. Åberg och Lenz Taguchi (2012) skriver att under deras 

gemensamma reflektioner kring dokumentationer synliggjordes både deras 

föreställningar om pedagogrollen, samt hur de såg på barn och barns lärande.  

Sparrman och Lindgren (2003) skriver vidare att ett av motiven till att arbeta med 

pedagogisk dokumentation i förskolan är att det ska gynna både barns och 

pedagogers situation. Men att det även finns anledning att reflektera kring vilka 

positioner barn tilldelas, eftersom dokumentation handlar om att göra tankar, 

handlingar och utsagor synliga.  

Lindgren och Sparrman (2003) skriver även att pedagogisk dokumentation är ett sätt 

att göra varje barns röst hörd, där man fokuserar på individerna och synliggör vad 

barn och pedagoger gör i förskolan som anses gynna ett barnperspektiv.  Samtidigt 

menar samma författare att vi tar ifrån barn deras fria tid och lek när vi envisas med 

att dokumentera fler och fler aktiviteter. Samtidigt som de professionellas intresse för 

barns aktiviteter ökar finns det kanske fog för att dra gränser för vad som kan anses 

etiskt försvarsbart eller inte. Ett sätt att utveckla ett barnperspektiv som inte enbart 

tjänar de professionellas och politikernas intresse, utan som också ger barn rätt till 

integritet. 

 Reggio Emilia 2.4

Enligt Wallin (2003) härstammar Reggio Emilia-pedagogiken från staden Reggio 

Emilia som ligger i norra Italien. Loris Malaguzzi är grundrare till den pedagogiska 
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filosofin, som grundades under 1960-talet. Pedagogerna i staden började se barn på 

ett helt annat sätt än tidigare, för första gången började pedagogerna se barn som 

viktiga medborgare. Pedagogerna ville se barnen som subjekt och inte objekt, de 

ville förstå hur barnen tänkte.  McKenna (2003) skriver att filosofin i Reggio Emilia 

kretsar kring tron på barns potential för att lära, utforska och ingå i relationer med 

jämnåriga, lärare, miljön och samhället. Wallin (2003) skriver att Loris Malaguzzi 

menade att de inte betraktar barn som egocentriska och isolerade. Turner och Wilson 

(2010) skriver att hundratals skolor runt om i världen är engagerade i processer av 

dokumentation inspirerade av Reggio Emilia förskolor. 

Dokumentation är en viktig del i processen, det behövdes för att kunna diskutera 

vinklar utifrån det barnen sagt och gjort. Men Genom att använda sig av 

dokumentation fick pedagogerna även syn på sig själva i sin roll som pedagog. I 

Reggio Emilias filosofi ser de även barngruppen som en resurs för barnen själva, 

eftersom man anser att barn lär sig av varandra (a.a.). Lenz Taguchi (1997) tar upp 

att pedagogisk dokumentation har använts i Reggio Emilia som ett arbetsverktyg 

under de senaste 30 åren.  Den pedagogiska dokumentationen används som både ett 

underlag för fortbildning, arbetsutveckling, föräldrasamarbete och utvärdering. I 

Reggio Emilia anser man att den pedagogiska dokumentationens viktigaste uppgift är 

att synliggöra barnen som rika, kompetenta och aktivt kunskapsskapande subjekt. 

Även att pedagogisk dokumentation utgör utgångspunkten för barnens fortsatta 

utforskande och kunskapsskapande. Lenz Taguchi (1997) skriver vidare att 

pedagogisk dokumentation är ett kollektivt arbetsverktyg som bygger på ett 

gemensamt reflektionsarbete, både barn emellan, pedagoger emellan men även 

mellan familjen och förskolan. Dokumentation i Reggio Emilia praktiken fyller fler 

funktioner, att göra föräldrar medvetna om sina barns erfarenheter och upprätthålla 

föräldrars engagemang i verksamheten är en av dem. Att involvera föräldrarna och 

barnen i processen är något som Reggio Emilia ser stora fördelar i och det är en 

viktig utgångspunkt i deras verksamhet (a.a.).  Dokumentation ger även  lärare 

möjlighet att förstå barnen bättre, för att bland annat kunna utvärdera sitt egna arbete 

som lärare. Dokumentation underlättar även kommunikation och utbyte av idéer 

bland arbetskollegor, barnen blir även medvetna om att deras insatser värderas 

genom dokumentation. Dokumentation skapar även ett arkiv som beskriver historien 

om barnen, skolan och lärarna. (McKenna, 2003). 

 

 

 

 Etiksyn 2.5

Lindgren och Sparrman (2003) visar i sin avhandling hur dokumentationsprojekt 

framställs som en positiv metod för att förändra förskolans verksamhet. 

Framställningen utgår dock från ett vuxenperspektiv och därför anser de att det är 

betydelsefullt att se till de etiska aspekterna i en dokumentation. De anser att barn 

som dokumenteras bör ges samma etiska skydd som exempelvis forskare erbjuder de 

barn som studeras. Lindgren och Sparrman (2003) är även kritiska till att de barn 

som filmas är lätta att identifiera och menar att dessa barn inte erbjuds anonymitet. 

Filmerna visas upp för arbetslaget, politiker och föräldrar, utan att barnen har någon 

möjlighet att motsäga sig detta. Svenning (2009) skriver att det är nästan en 

omöjlighet för barnen att ha ett privatliv på förskolan, att hålla saker för sig själva då 

allt dokumenteras. Att ett  barnperspektiv inte fanns med i riktlinjer, politiska 
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utredningar och fortbildningsinsatser för förskolans personal där framför allt ett 

pedagogperspektiv dominerar, trots allt tal om betydelse av att inta ett 

barnperspektiv. Lindgren och Sparrman (2003) lyfter även fram de problem som kan 

förknippas med ett oreflekterat användande av videodokumentationer. Även 

Svenning (2009) nämner de etiska problem som kan framkomma under en 

dokumentation. Det kan vara att vi inte reflekterar över vems behov av 

dokumentation vi tillgodoser, om det är för barnen, pedagogerna eller föräldrarna vi 

dokumenterar för i första hand.  Vidare skriver han att det är viktigt att pedagogen 

har kunskap om hur dokumentation används i samhället och funderar över vad det är 

för dokumentation som visas upp. Men även att de har föräldrarnas tillåtelse att 

dokumentera barnen. Samma författare liknar en observation vid tv-programmet Big 

Brother. Hon påpekar dock att det finns en skillnad, i Big Brother är det frivilligt och 

ett medvetet val att bli filmade och dokumenterade, en valfrihet som barnen på 

förskolan inte har, enligt  Svenning(2009).  

 

 Teoretiska perspektiv 2.6

Här redogör vi för de teoretiska perspektiv vi har valt att skriva utifrån. Dessa 

perspektiv är det sociokulturella perspektivet och det utvecklingspedagogiska 

perspektivet samt ur ett lärande perspektiv. 

2.6.1 Det sociokulturella perspektivet 
Claesson (2007) förklarar det sociokulturella perspektivet som ett perspektiv utifrån 

den sociala miljön.  Att den miljö som omger barnen påverkar dess utveckling. Även 

Dysthe (2003) menar att lärandet är socialt och att det påverkas av våra relationer 

med omgivningen. Detta är något som både Claesson (2007) och Dysthe (2003) delar 

med Säljö (2000), som skriver att vårt handlande är format utifrån sociala och 

kulturella erfarenheter. Säljö (2000) skriver vidare att vi lär oss av den omgivning 

som andra och vi själva skapar.  Claesson (2007) menar vidare att Vygotskij ansåg 

att man inte kunde skilja barnets lärande och utveckling åt, att man måste se att 

lärandet och utvecklingen sker i en kontext. Dysthe (2003) påpekar vikten av att vara 

medveten om kontexten i lärandeprocessen och att sammanhanget är avgörande för 

lärandet. Både Claesson (2007) och Dysthe (2003) skriver om den betydelse språket 

har för lärandet och att de olika tolkningar som finns inom språket leder till olika 

förutsättningar för lärandet. 

Claesson (2007) skriver även att det är först i processen som den lärande känner sig 

delaktig, vilket gör att lärande och förändring blir sammanlänkade. Fokus  läggs inte 

på resultatet, utan det är processen som är det viktiga för att barnen ska finna intresse 

i att testa nya vägar och teorier. Även Säljö (2000) betonar hur viktig processen är 

för lärandet och lägger inte så stor vikt på resultatet.  

Claesson  (2007) påpekar att människor skapar förståelse genom att genomföra 

aktiviteter. Detta kallas även learning by doing, vilket ger barn möjlighetet att 

undersöka och handla. 

 

 

2.6.2 Det utvecklingspedagogiska perspektivet 
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Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) beskriver det utvecklingspedagogiska 

perspektivet, som ett perspektiv där man  utgår från barns erfarenheter och att 

använda dem i verksamheten så att det utvecklar och utmanar barnen i deras lärande.  

För att detta ska ske måste barnen få möjligheten att reflektera över till exempel 

aktiviteten. Vidare skriver  dem att det är viktigt att utgå från barnens funderingar 

och frågor i lärandet. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2010) menar att 

utvecklingspedagogiken är nära förknippad med de traditioner som finns på 

förskolan.  Vidare skriver dem att det handlar om att göra barnen medvetna om sitt 

lärande och att pedagogerna tar vara på de erfarenheter och funderingar barn har för 

att kunna utveckla lärandet (a.a.). 

 

 

2.6.3 Teorier om lärande 
Piaget ansåg att  människan själv konstruerade sin förståelse av omvärlden genom 

lärande och kunskap och inte att det är någon process som fylls på av andra vuxna 

(Illeris 2007). Enligt Jerlang (2009) ansåg Piaget att det viktigaste hos människan är 

att hon är självregelerande, det vill säga att människan ständigt försöker anpassa sig 

till omvärlden. Piaget såg människan som social och menar att man föds till en social 

individ. En individ som föds med nyfikenhet, imitation, men menar samtidigt att ur 

det sociala samhällets syn, har barnet mycket kvar att lära. Samspelet med andra 

människor är en viktig del i Piaget teori (a.a.). Jerlang (2009) beskriver Piaget tankar 

om assimilation som att bygga på den kunskap som redan finns med ny kunskap. 

Vidare beskriver han Piagets tankar om ackommodation, som att barnet tar till sig ny 

kunskap utan att använda sig av tidigare erfarenheter, det vill säga anpassar sig till 

omgivningen och får ett nytt sätt att tänka på. Författaren menar att assimilation och 

ackommodation fungerar bäst tillsammans, men ibland när det gäller utvecklingen är 

dem starkare var för sig (a.a.).  

Hartman (2005) menar att Deweys teori handlar om individen och det sociala 

sammanhanget, vilken relation som finns mellan dessa två begrepp. Dewey 

intresserade sig bland annat för  samspelet mellan utbildning och individens 

erfarenheter.  Dewey menade att människan utvecklas och lär sig de sociala reglerna  

i samspel med andra.  Intelligent action och learning by doing är några kända 

begrepp från Dewey. Intelligent action handlar om att inte enbart formulera problem, 

utan också pröva eventuella lösningar till problemet. Learning by doing,  ger barnen 

möjlighet att pröva och experimentera med olika teorier. Vidare skriver Hartman 

(2005)   att Dewey ansåg individens intresse och aktivitet som viktiga utgångspunkt 

för lärandet och att pedagogerna aktivt motiverar barnen.  

 



9 

 

3 SYFTE 

Pedagogisk dokumentation är ett verktyg som används alltmer i förskolan. Syftet 

med studien är att undersöka om pedagoger anser att pedagogisk dokumentation kan 

synliggöra barns lärande och vilka förutsättningar det krävs för att synliggöra barns 

lärande. 

 

Studien utgår från följande frågeställningar: 

 Vad anser pedagogerna som viktigt vid synliggörandet av barns lärande?  

 Vad ser pedagogerna för möjligheter och svårigheter med pedagogisk 

dokumentation? 
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4 METOD 
Detta kapitel behandlar den metod som har använts i studien. Metodkapitlet består av 

sex avsnitt, som redogör för  hur vi gått tillväga och vilka verktyg som har använts i 

studien. Metodkapitlet lyfter även fram de etiska aspekterna utifrån ett 

forskningsperspektiv. 

 Undersökningsmetod 4.1

I studien använts en kvalitativ intervjuform.  Patel och Davidsson (2003) skriver att 

syftet med kvalitativ intervju är att upptäcka och identifiera egenskaper hos något, 

till exempel intervjuarens uppfattning och synpunkter. I en kvalitativ intervju är 

intervjuare och intervjuperson båda medskapare i ett samtal. Deras roller är olika, på 

så sätt att intervjuaren genomför samtalet för att belysa ett forskningsproblem medan 

intervjupersonerna har ställt upp på intervjun utan att egentligen har direkt nytta av 

den. Eftersom vi vill ta reda pedagogens syn på pedagogisk dokumentation är en 

riktad öppen intervjuform mer passande. Lantz  (2007) menar att denna form av 

intervju  ger intervjupersonen möjligheten att ge sin bild av verkligheten, i detta fall 

synen på pedagogisk dokumentation.  Vidare skriver Lantz (2007) att en riktad 

öppen intervju ger större möjlighet till kvalitativa analyser för att skapa ny kunskap.  

Denna typ av intervju är bra eftersom det är en liten grupp på sex personer som vi 

intervjuar. Även Dalen (2011) skriver om denna intervjumetod men kallar den för 

delvis strukturerad intervju, och menar att denna intervjuform ger intervjupersonen 

stor frihet att uttrycka sig utifrån de frågor som intervjuaren ställer. Lantz (2007) 

skriver att valet av metod beror på hur stor eller liten undersökningsgruppen är och 

att en intervju inte är bra i stora grupper, då det tar mycket tid. Vidare skriver hon att 

det är bra att göra flera intervjuer angående samma ämne. Detta eftersom man lär sig 

att intervjua och utvecklas med tiden. Men också för att resultatet från de olika 

intervjuerna inte blir samma, vilket kan leda till att man skapar sig en större 

förståelse  av fenomenets kvaliteter.  

 Urval  4.2

Vi har valt att intervjua sex stycken pedagoger på tre olika förskolor.  Förskolorna 

valdes utifrån VFU-platserna och var ett medvetet val utifrån förskolornas olika 

pedagogiker. Två av förskolorna är Reggio Emilia-inspirerade och den tredje 

förskolan är en så kallad traditionell förskola. Anledningen till varför det blev två 

Reggio Emilia-inspirerade förskolor och en traditionell förskola, är för att de andra 

traditionella förskolorna vi har kontaktat har tackat nej till att medverka i studien. 

Detta på grund av att de ansåg sig har för lite kunskap om pedagogisk dokumentation 

eller att de inte har tid till intervjuer. Vilka pedagoger som skulle intervjuas fick 

förskolorna själva besluta, då de har mer vetskap om hur deras dagar och scheman är 

upplagda. Alla pedagoger som intervjuades är utbildade förskollärare och är mellan 

25-40 år gamla. Utav de sex pedagoger som intervjuades var fem kvinnor och en 

man. Genomförande 

Intervjuerna skedde enskilt med varje pedagog i ett rum  utanför avdelningen ostört 

från barn och andra pedagoger. På några förskolor skedde intervjuerna i ett 

mötesrum och på en av förskolorna var vi i ett arbetsrum, som delvis användes till 

förråd.  Stukát (2011) skriver  hur viktigt det är att det är en trygg och ostörd miljö 

för båda parterna, men även att den som intervjuas bör välja intervjumiljö.  Båda 

författarna var närvarande vid intervjuerna. Under intervjuerna användes 
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ljudinspelning som verktyg samt anteckningar för att förstärka det som framkom 

under intervjuerna.  Författarna delade upp frågorna emellan sig och läste hälften av 

frågorna var.  Samma person läste samma frågor under alla intervjuer. Under 

intervjuerna ställdes inte enbart de förbestämda frågorna, utan även följdfrågor. 

Stukát (2011)  skriver att följdfrågor leder till att samspelet mellan intervjuarna och 

intervjupersonen utnyttjas  och ger möjlighet till utfyllnad i intervjun. Vi gjorde även 

anteckningar under intervjuerna för att beskriva intervjupersonens kroppspråk och 

ifall personen i fråga betedde sig nervöst eller liknande. Efter att alla intervjufrågor 

var ställda och besvarade, blev intervjupersonen tillfrågad om hon/han hade något att 

tillägga. Detta gjordes eftersom det kunde finnas något som intervjupersonen ansåg 

viktigt, men som vi inte hade haft i åtanke.  

 

 Bearbetning av data  4.3

Intervjuerna spelades in, vilket Dalen (2011) anser är en bra metod, då mycket av 

intervjupersonens egna ord framkommer. Om intervjuerna inte hade spelats in och vi 

endast hade antecknat hade mycket av det respondenterna  sagt gått förlorat. Analys 

av data påbörjades med detsamma efter att intervjuerna var avklarade. Analysen 

började med att vi lyssnade på intervjuerna och gjorde  det Patel och Davidsson 

(2003) kallar för en löpande analys. Med löpande analys avses att data behandlas 

direkt efter intervjun, vilket kan skapa idéer om hur arbetet ska fortskrida. Vi 

lyssnade på intervjuerna enskilt flera gånger och antecknade det som ansågs 

väsentligt. Därefter läste vi igenom anteckningarna och gjorde en sammanfattning 

utifrån vad som sas. Stukát (2011) skriver att det endast går att skriva ut det 

väsentliga av en intervju, då det sparar tid och om författarna är säkra på att ingen 

viktig data går förlorad.  Att bearbeta den utskrivna texten från intervjuerna har tagit 

mycket tid, vilket både  Patel och Davidsson (2003) samt Stukát (2011) skriver om. 

Efter att vi har lyssnat på intervjuerna och sammanfattat dem, har de raderats, detta 

för att respondenterna ska få vara anonyma. Anteckningarna och sammanfattningen 

av intervjuerna har lästs vid flera olika tillfällen, detta för att rätt citat ska kunna tas 

ut.  Citat har valts ut till vår resultatdel då  Patel och Davidsson (2003) anser att det 

ger mer trovärdighet till studien.  

 Forskningsetik  4.4

Under intervjuerna har vi tagit tillvara på de etiska aspekter som finns, vi har valt att 

ge både förskolan och förskollärarna anonymitet. Dalen (2011) beskriver vikten av 

att klargöra för intervjupersonen dennes rätt till att vara anonym. Innan vi påbörjade 

intervjun, blev intervjupersonen tillfrågad ifall det gick bra om vi spelade in 

intervjuen. Vi talade även om att det enbart var författarna som har tillgång till 

ljudinspelningen och att det bara ska användas i vårt arbete. Svenning (2009) 

påpekar att forskning kan ge kunskap, men att pedagogen  måste har ett 

förhållningsätt som leder till ett förstående att barns alla väsentliga sidor inte ges 

rättvisa. Det vill säga att i en forskningsprocess kan inte alltid det väsentliga sidorna 

hos barn fångas upp eller förstås. Stukát (2011) nämner fyra kriterier vid forskning 

som han anser viktiga. Dessa kriterier är informationskravet, som innebär att dem 

som berörs av studien ska informeras om bland annat syftet med studien och att 

medverkan är frivillig och inte bindande.  Den andra kriterierna kallar han för 

samtyckekravet. Detta kravet innefattar hur deltagarna i en undersökning har rätt att 

själva bestämma över sin medverkan och den som medverkar i en underökning har 
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rätt att själva bestämma om hur länge och på vilka villkor de ska deltar. Den tredje 

kriterierna kallar författaren för konfidentialitetskravet. Han menar att man ska ta 

hänsyn till de medverkandes anonymitet. Den fjärde och sista kriterierna är plagiat.  

Författaren påpekar det oetiska i att ta någon annars text eller resultat och göra till 

sitt egna (a.a.). Lantz (2007) påpekar hur viktigt det är att förbereda sig inför en 

intervju, att intervjuaren bör göra efterforskningar inom det ämnet intervjun handlar 

om innan intervjuen sker. Vidare menar Lantz (2007) att det är viktigt att 

intervjuaren klargör vad det är hon/han är intresserad av att få veta. Dalen (2011) 

påpekar att det är viktigt att personen ifråga har blivit till frågad om intervjun innan, 

samtidigt skriver hon att det finns så kallade portvakter/gatekeepers som kan sätta 

käppar i hjulet, dessa så kallade portvakter/gatekeepers kan vara förskolechefer eller 

någon annan i ledningen.  

 

 Metoddiskussion  4.5

Innan vi bestämde oss för att enbart använda oss av  kvalitativ intervjuform, så hade 

vi tankar att använda oss av både intervju och observation för att få fram vårt 

forskningsresultat. Men ganska fort insåg vi problematik med att använda oss av 

observation. Hade vi använt oss av observationer  anser vi att det hade tagit längre tid 

att få fram material. Då vi hade fått genomföra flertal observationer, som kanske inte 

besvarar våra frågor. Dessutom visar en observation mer hur dem utför pedagogisk 

dokumentation och mindre tanken bakom och syftet med pedagogisk dokumentation. 

Stukát (2011) nämner hur viktigt det är att  forskningsproblemet  styr metodvalet, 

även vikten av att inte oreflekterat ta den metod som känns rätt för stunden eller som 

man har god kunskap om. Vi anser att detta har funnits i åtanke, då vi hade andra 

alternativ till metod. Vidare skriver Stukát (2011) att det finns flera sätt att utföra 

forskningsintervjuer på. Allt beroende på de spelrum man ger den intervjuande 

personen, det vill säga ju större utrymme som ges desto bättre är möjligheten för att 

nytt och spännande material ska tillföras. När vi beslöt oss för att använda intervju 

som metod, ville vi ha en öppen intervjuform. Detta för att få reda på de 

intervjuandes tankar och erfarenheter kring pedagogisk dokumentation. 

Valet av att använda ljudinspelning under intervjuerna, skapade bättre förutsättningar 

att få fram resultat, eftersom alla intervjuer fanns inspelade och vi kunde gå tillbaka 

och analysera det ett flertal gånger.  Lantz (2007) skriver att den som intervjuar ofta 

försöker får svaren till sin fördel. Det vill säga,  försöker tolka de svar han/hon får så 

det stämmer in med den egna bilden. Detta är en av anledningarna till att använda sig 

av ljudinspelning vid intervju. Vi ville få pedagogernas synpunkter och inte lägga 

våra egna ord och syn på ämnet. 



13 

 

5 RESULTAT  
Resultatet är indelat i sju avsnitt och innehåller bland annat respondenternas egna 

åsikter, syn och erfarenheter kring pedagogisk dokumentation. 

 Syftet med pedagogisk dokumentation 5.1

De förskollärare vi har intervjuat har en gemensam syn om vad syftet med 

pedagogisk dokumentation är. De ser det som ett verktyg för att barnen ska få 

möjlighet att se sitt eget lärande och göra barnens lärande synligt för pedagogen.  Ett 

verktyg för att se vad barnen kan och hur de utvecklas i sin lärandeprocess. Flertalet 

av respondenterna nämner även pedagogisk dokumentation som ett verktyg för 

utvärdering. Både för barn, pedagoger och verksamhet. 

Pedagogisk dokumentation är ett bra redskap till att fånga barns lärande. 

(Pedagog 1) 

 Pedagogisk dokumentation är ett sätt att förhålla sig till hur man dokumenterar. På 

vilket sätt vi dokumenterar, ifall vi involverar barnen och oss själva i 

dokumentationen. Samt hur man förhåller sig till sitt uppdrag som pedagog, 

styrdokumenten och verksamheten. De ser pedagogisk dokumentation som ett bra 

verktyg och några få av pedagogerna benämner det som kvalitets redovisning.  Vilka 

mål som har uppnåtts och även ett bevis på vad dem har att erbjuda barnen. Några av 

pedagogerna menar att göra lärandet synligt är som att ge tillbaka till barnen.  Att 

man inte behöver ha 1000 dokument på väggen, utan kan visa det på andra sätt. I en 

pedagogisk dokumentation framkommer barnens egna tankar och funderingar. 

 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) nämner hur viktigt det är att barn får 

möjlighet att reflektera samt bli medvetna över sitt lärande. Som vi nämnt tidigare 

utifrån våra intervjuer, har respondenterna lagt stor vikt vid att det är viktigt att 

barnen får möjlighet till delaktighet i en pedagogisk dokumentation, både under och 

efter processen. 

 Synliggörandet av lärandet 5.2

Utifrån våra intervjufrågor har vi fått ett gemensamt resultat från våra respondenter 

om de anser att pedagogisk dokumentation kan synliggöra barns lärande. 

Pedagogerna påstår att det handlar om vad man väljer att fokusera på under 

processens gång. Flertalet av respondenterna beskriver det som att det du får reda på 

under en dokumentation är beroende på de ”glasögon”, det vill säga vilket perspektiv 

du använder dig av vid en dokumentation.  

Beroende på pedagoger, vilka som tittar på en pedagogisk dokumentation och 

lite vad man väljer att titta på så kan lärande bli synligt. (Pedagog 2) 

Respondenterna delar även synsättet att pedagogisk dokumentation är ett värdefullt 

verktyg både för barnen, pedagogerna och hela verksamheten. Reflektion 

tillsammans med kollegor och barn är något som framkommer som något gemensamt 

i intervjuerna. Några respondenter beskriver även synliggörandet av lärandet som ett 

steg till att utveckla ett lärande vidare utifrån tidigare pedagogiska dokumentationer. 

Dysthe (2003) skriver att lärandet är socialt och att det påverkas av våra relationer 

med omgivningen. Alla våra respondenter menar att ett lärande sker i samspel med 

omgivningen och det är genom pedagogisk dokumentation som man kan synliggöra 

det lärande som sker/ har skett. Då barns lärande alltid sker i kontext utifrån det 
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sociokulturella perspektivet. Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) menar att 

man bör utveckla och utmana barn vidare utifrån deras lärande. Även Hartman 

(2005) skriver att Dewey ansåg att lärandet är socialt och att man lär i samspel med 

andra.  Han menade även att  ett samspel mellan individens erfarenheter  och 

utbildning är viktigt. 

 Dokumentationsprocessen  5.3

Respondenterna som intervjuades hade en gemensam syn på processen vid en 

dokumentation. De talar om pedagogisk dokumentation som en rutin och ett 

förhållningssätt inom verksamheten. En annan respondent berättar att alla inom 

arbetslaget är involverade i pedagogisk dokumentation och har det som rutin.  En av 

respondenterna jämför pedagogisk dokumentation med en cirkel. Pedagogen 

beskriver att processen börjar med en observation av en händelse som sedan 

reflekteras tillsammans med barn och kollegor. Efter reflektion sker en analys och 

utifrån analysen görs en ny observation. Pedagogerna lägger stor tyngd på att 

klargöra hur viktigt det är att reflektion sker tillsammans med barnen och andra 

kollegor. En annan respondent tar upp att under en pedagogisk dokumentation är det 

viktigt att hålla fokus på processerna som sker. Att man måste synliggöra barns 

lärarprocesser och att pedagogisk dokumentation är ett bra verktyg som synliggör 

barns läroprocesser. Respondenterna nämner även att man som pedagog bör lägga 

huvudfokuset på att dokumentera barns läranderprocesser, det vill säga vad och hur 

barn utför en aktivitet och inte lägga fokus på barn som individ. 

 När man kollar på en pedagogisk dokumentation så kan man kolla på vad det är 

barnen redan kan och vad man kan hjälpa dem ytterligare med i processen, så att 

en utveckling kan ske. (Pedagog 1) 

 

I det sociokulturella perspektivet är det viktigt att fokus inte läggs på resultatet, utan 

på processen (Säljö 2000). Vissa respondenter påpekar att även inom pedagogisk 

dokumentation är det viktigt att fokus inte alltid läggs på resultatet och man inte 

alltid bör servera svar till barnen. Då de ska få möjlighet och förutsättning att söka 

efter svaren själva. 

 Barnsyn 5.4

Det många av pedagogerna lyfter fram är hur viktig barnsynen är. Att det är 

barnsynen som avgör hur den pedagogiska dokumentationen ser ut och används.  

Vilken barnsyn man har hänger ihop med pedagogisk dokumentation. Hur man 

förhåller sig till sitt uppdrag, vilken syn man har på barn och vilken syn man har 

på sig själv som pedagog. Allt handlar om ens förhållningssätt. (Pedagog 3) 

”Pedagogisk dokumentation handlar som sagt mycket om vilken barnsyn man 

har. Att man har en grund tro på det kompetenta barnet.” (Pedagog 3) 

Om pedagogen behöver någon kunskap för att synliggöra barns lärande fanns det 

delade meningar om. En del ansåg att pedagogen behövde stor kunskap om 

styrdokumenten och förkunskap om olika ämnen, som matematik och svenska för att 

kunna synliggöra dem i dokumentationen och för att ett lärande ska ske hos barnen. 

Medan andra pedagoger påstår att det är själva processen och utforskandet 

tillsammans med barn som är det viktiga och att det är där lärandet sker. Samtidigt 

säger de att det är till barns nackdel att få svar och resultat serverade, utan att behöva 

utforska och reflektera över sitt lärande. Om pedagoger inte låter barnen utforska och 
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reflektera över sitt lärande, ser man inte barnen som kompetent. Några av 

pedagogerna som vi har intervjuat, tar upp hur viktigt det är att se barn som 

kompetent och stötta dem i att klara av saker på egen hand oavsett ålder hos barnen. 

Men det är då pedagogernas uppgift att göra det möjligt för barn att vara kompetent. 

Detta genom att inte alltid ge svaren direkt till barnen utan låta dem komma med 

olika teorier, vänta in dem och gå in i ett medforskande tillsammans med barnen och 

söka kunskap tillsammans. Samtidigt som det är viktigt att pedagogerna delar med 

sig av sin kunskap och inte håller inne på information om det är intressant för barnen. 

Det är därför viktigt för pedagogerna att känna barnen och avgöra hur han/hon ska gå 

till väga beroende på situationen. En del av pedagogerna nämner att de arbetar i 

barngrupper och inte individuellt med barnen. Vilket de förklarar med att de ser 

barnen individuellt i barngrupperna, detta för att inte lägga så mycket fokus på det 

enskilda barns lärande. De anser att det gynnar barns lärande att lära och utforska i 

grupper tillsammans med andra barn. 

 

Det sociokulturella perspektivet handlar enligt Säljö (2000) om hur vi lär i samband 

med andra och oss själva. Vilket gör det viktigt att barnen har inflytande i sin vardag 

på förskolan. Detta framgår även i intervjuerna, då pedagogerna nämner barnens 

intresse som en viktigt aspekt i verksamheten. Vi kan även dra samband med det 

utvecklingspedagogiska perspektivet där Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) 

nämner hur viktigt det är att utgå ifrån barns funderingar och frågor.  

  Barns inflytande 5.5

De flesta respondenter anser att det är viktigt att fånga barns intresse för att kunna 

fortsätta arbetet framåt. Pedagogerna påpekar att pedagogisk dokumentation är ett 

värdefullt verktyg när det kommer till att fånga barns intresse. De menar att om 

barnen har ett intresse för något specifikt är det lättare för dem att ta till sig det. En 

respondent talar om att man ska motivera till ett lärande utifrån barns intresse och 

erfarenheter.  

När man tittar på en pedagogisk dokumentation så kan man få syn på barns 

intresse och när barn är intresserade av något har de lättare att lära sig.   

(Pedagog 2) 

Att utgå från barns intresse och tillämpa material där efter anser en annan respondent 

som viktigt. Barns erfarenheter är också något som alla våra respondenter har tagit 

upp under våra intervjuer. Att barns erfarenheter spelar stor roll i 

förskolverksamheten och att man bör utgå ifrån dessa.  

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) skriver att det är viktigt att utgå från 

barns erfarenheter och använda dem i verksamheten så att det utvecklar och utmanar 

barnen i deras lärande. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2010) menar 

även att det är viktigt att pedagoger tar vara på de erfarenheter och funderingar barn 

har för att kunna utveckla lärandet. Claesson (2007) påpekar att människor skapar 

förståelse genom att genomföra aktiviteter. Enligt respondenterna skapar man 

förståelse genom att genomföra aktiviteter utifrån barns intresse. Även Dewey 

menade att barns intresse och aktivitet är en bra utgångspunkt i lärandet(Hartman 

2005). 
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 Svårigheter 5.6

På en av förskolorna var pedagogerna ganska eniga om deras syn på pedagogisk 

dokumentation och såg inga direkta nackdelar. Men det dem kunde anse som svårt 

var att få allt att hänga ihop, skapa ett samband mellan alla trådar i projektet. Men att 

det är viktigt att pedagogen finner ett sätt att skapa samband , det avgör hur man ska 

gå vidare i sitt projektet. De menar att det inte heller alltid är lätt att vara lyhörd till 

barnens tankar, men att det också är en viktig del i arbetet för att kunna gå vidare.  

Att det då är extra viktigt att ha en tanke och ett syfte med aktiviteten för att verken 

pedagog eller barn ska tappa fokus. Andra pedagoger nämnde tiden som den största 

nackdelen. Att de inte har tid att reflektera och fullfölja en dokumentation, så den blir 

pedagogisk. De nämnde även kompetens inom pedagogisk dokumentation som en 

nackdel, då inte alla har fått kompetensutbildning eller är i processen att utbilda sig 

inom ämnet. Vilket leder till att alla är på olika nivåer inom arbetslaget, gällande 

pedagogisk dokumentation. Det gör att pedagogerna ser pedagogisk dokumentation 

som något svårt att jobba med i deras verksamhet. 

Nackdelar som jag känner, är att alla i arbetslaget inte är på samma nivå. Alla 

har inte fått fotbildning om pedagogisk dokumentation än. Några som går kursen 

nu är inne på att jobba med det, medans andra är inte lika sugna. (Pedagog 2) 

 

 Stora barngrupper togs också upp som ett hinder för den pedagogiska 

dokumentationen, likaväl som pedagogernas olika intresse för att arbeta med 

pedagogisk dokumentation. Några av pedagogerna nämner att det är svårt i början, 

vilket gör att motivationen inte är den bästa. Under vissa intervjuer framkom det att 

bearbetning av material och hur  de ska gå vidare med materialet kan  vara svårt.  Är 

mycket material kan det vara svårt att begränsa dokumentationen och ta ut det 

väsentliga, men även ta tillvara på materialet  

Nackdelar kan vara att man får för brett material som kan vara svårt att bearbeta. 

Det kan vara svårt att hinna ta tillvara på allt materialet och ge tillbaka det till 

barnen. (Pedagog 6) 

Det kan vara svårt att gå vidare med en pedagogisk dokumentation. Det är inte 

svårt att dokumentera, det svåra är att göra dokumentationen pedagogisk. 

(Pedagog5) 

 

I sociokulturella perspektivet anses det att omgivningen har stor påverkan för barns 

lärande och utveckling (Claesson 2007). I resultatet framkommer det att ett fåtal 

respondenter ser stora barngrupper som ett hinder för pedagogisk dokumentation. De 

menar att omgivningen har stor påverkan för barns lärande och utveckling men att 

det inte alltid finns tid för pedagoger att ta tillvara på det.  

 Etik  5.7

Ett fåtal av respondenterna beskrev de etiska aspekterna med pedagogisk 

dokumentation.  En respondenten tog upp hur viktigt det är att tänka ur ett 

barnperspektiv när man dokumenterar. Pedagogen beskrev att det är viktigt att inte 

dokumentera allt för mycket genom  bild och film. De är viktigt att man väljer ut 

vissa situationer att dokumentera, samtidigt som man ger barnen dokumentationsfri 

tid. Pedagogen menar att det är viktigt att hitta en bra balans när det kommer till 

pedagogisk dokumentation. Barn ska inte behöva känna att pedagogen inkräkta på 
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deras utrymme och identitet. Pedagogen har även ett ansvar att förhålla sig till bilder 

från en dokumentation på ett säkert sätt, att dokumentationerna stannar på förskolan.  

Man ska vara uppmärksam när man tar kort och filmar barn. Det kan inte vara det enda 

man gör. Man väljer ut vissa delar, så barnen inte ska känna sig fotograferade helatiden. 

Det är deras vardag där dem ska få leka i lugn och ro, utan att vi tar kort och filmar, stup i 

kvarten. Det är även viktigt att tänka på barns rätt, att bilder inte ska hamna vart som helst. 

(pedagog 4) 

Några av respondenterna lägger stor vikt vid att barnen ska framställas på ett positivt 

sätt i en dokumentation. Till exempel att de inte använder sig av bilder där barn är 

avklädda eller petar i näsan.  Respondenterna  berättar även att det är viktigt att 

pedagogerna klargör  för föräldrarna hur bilderna används. Föräldrarna får fylla i 

formulär om de godkänner  att bilderna används vid andra tillfällen än innanför 

förskolans väggar. Till exempel på föreläsningar  och i tidningar.   

Claesson (2007) förklarar det sociokulturella perspektivet utifrån den sociala miljön. 

Men utifrån resultatets etik del kan några respondenter se nackdelar i den sociala 

miljön. Då bilder och filmer som används i en pedagogisk dokumentation lätt kan 

hamna i fel händer. 
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6 DISKUSSION 
I diskussionen redogörs empiri kopplat till resultatet. Vad vi anser om 

respondenternas kommentarer och vad vi tycker är viktigt att tänka på under en 

pedagogisk dokumentation.  

 Syftet med pedagogisk dokumentation 6.1

Att synliggöra lärandet för barnen och pedagogerna är något som framgår tydligt i 

resultatetdelen. Vi ser det väldigt positivt med att alla våra respondenter anser att 

pedagogisk dokumentation kan synliggöra barns lärande och att det är ett värdefullt 

arbetsverktyg i förskolan. Den syn pedagoger har på pedagogisk dokumentation tror 

vi kan vara avgörande för barns lärande. Med det menar vi att om man ser 

pedagogisk dokumentation som ett positivt verktyg kan det bli lättare att hitta 

lärandesituationer i en pedagogisk dokumentation jämfört med om man skulle ha en 

negativ syn. McKenna (2003)menar att dokumentation ger lärare möjlighet att förstå 

barn bättre, samt att dokumentation underlättar kommunikation och utbyte av idéer 

bland kollegor. Wallin (2003) nämner så är den pedagogiska dokumentationens 

huvuduppgift att lyssna och bli lyssnad till.  

Det är inte antalet dokumentationer utan dokumentationens innehåll som är 

väsentligt, vilket både vi och respondenterna anser. Utifrån egna erfarenheter har vi 

stött på dokumentationer som vi inte tycker fyller någon funktion, då det framstår 

som dokumentationen är där av ett måste och utan fokus på innehållet. 

  

 Synliggörandet av lärandet  6.2

Att pedagogisk dokumentation kan synliggöra lärandet är alla respondenter eniga 

om. Brown m.fl. (2010) skriver att dokumentation ger kvalitativa bevis på barnens 

nuvarande tänkande och lärande som leder till utveckling av nya möjliga strategier 

att hjälpa barnen att nå nästa lärandesteg. Det handlar mer om vilket fokus man har 

vid en pedagogisk dokumentation.  Vi anser att det är viktigt från början att veta vad 

det är man vill få fram ur en pedagogisk dokumentation, vad man vill ta reda på. 

Annars kan det lätt bli så att man förlorar fokus och inte får fram det väsentliga ur 

dokumentationen. Samtidigt tror vi att det finns mycket att hämta i en pedagogisk 

dokumentation som kanske inte alltid har med syftet att göra. Man kan hitta något 

som man inte har sökt efter, som samtidigt kan vara väsentligt i andra sammanhang. 

Det är då en fördel om man är fler pedagoger som reflekterar över dokumentationen, 

så man kan se det med fler glasögon. 

 Dokumentationsprocessen 6.3

Flera av respondenterna nämner dokumentation som en rutin, vilket vi kan hålla med 

om. Pedagogisk dokumentation är ett kontinuerligt arbetssätt och en process med 

flera steg. Att se pedagogisk dokumentation som en cirkel, anser vi är ett bra sätt att 

beskriva det på. Då pedagogisk dokumentation är ett arbetsverktyg som bör finnas 

naturligt i den dagliga verksamheten.  Alla respondenter nämner hur viktigt det är att 

reflektera tillsammans med barn och kollegor för att få ut det mesta av en 

dokumentation. Åberg och Lenz Taguchi (2012) skriver att det var under deras 

gemensamma reflektioner kring dokumentationer synliggjordes både deras 

föreställningar om pedagogrollen, samt hur de såg på barn och barns lärande. Vi ser 

det som en fördel att arbeta och reflektera tillsammans med andra, då fler synpunkter 
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och aspekter framförs, på så sätt tar man vara på varandras intresse och åsikter. Det 

framgår även i resultatet att lärandeprocessen är det viktiga, det vill säga vad och hur 

barn lär. Enligt oss är detta viktigt då dokumentation är ett verktyg som kan hjälpa 

till att utveckla vår kunskap om hur vi på bästa sätt utmanar barnen i sitt lärande. 

 

 Barnsyn  6.4

Något som framkom under de flesta intervjuerna var respondenternas syn på barn. 

Vi tolkade det som att det är viktigt att ha tillit och tro på barn och dess kompetens.  

Även att pedagogen har en barnsyn där barnen ses som kompetenta och rika på 

kunskap. Att den barnsyn man har som pedagog formar det sätt man utför ditt arbete 

på är något som Lenz Taguchi (1997) nämner. Intervjufrågorna innehöll ingen direkt 

koppling till barnsyn men det framkom tydligt under de flesta intervjuer att barnsyn 

är en viktig aspekt när det gäller pedagogisk dokumentation. Detta fick oss att tänka 

mer på hur en pedagogisk dokumentation kan tolkas utifrån vilken barnsyn man har. 

Vi anser utifrån vårt underlag att det finns en tydlig koppling mellan barnsyn och 

pedagogisk dokumentation utifrån ett Reggio Emilia perspektiv. Då de respondenter 

som arbetar Reggio Emilia-inspirerat pratar mycket mer om barnsyn. 

I vår resultatdel framkommer det att några respondenter anser att det är viktigt med 

kunskap om ämnen såsom matematik och svenska, för att kunna synliggöra dessa för 

barnen i en dokumentation. Medans andra respondenter anser att ett lärande bland 

annat kan ske i samband med barnen. Att man som pedagog kan medforska 

tillsammans med barnen, och inte alltid besitta den kunskap som söks. Detta tror vi 

kan bero på vilken syn pedagogen har på sig själv i sin roll som pedagog. Vi 

upplevde att de respondenter som inte arbetar Reggio Emilia-inspirerat känner att de 

måste prestera på ett annat sätt. Utifrån intervjuerna tolkade vi det som att de anser 

att en pedagog ska besitta all kunskap som ska förmedlas vidare till barnen.  

 Barns inflytande  6.5

Under våra intervjuer framgår det tydligt att barns intresse är något som bör tas 

tillvara på, för att barnen ska få mer inflytande i verksamheten. Även Lindgren och 

Sparrman (2003) betonar att pedagogisk dokumentation är ett sätt att göra varje barns 

röst hörd. Det hade varit intressant att få en större inblick i hur pedagogerna tar till 

vara på barns intresse i verksamheten. Om de exempelvis har några andra verktyg 

som de använder sig av mer än pedagogisk dokumentation för att få syn på barnens 

intresse.  

Det framkom även under intervjuerna att barns erfarenheter är en viktig aspekt att 

utgå ifrån. Något som vi hade velat ha mer underlag om är hur pedagogerna tar 

tillvara på barnens erfarenheter när de arbetar med pedagogisk dokumentation. Vilka 

konsekvenser det kan bli om man inte tar hänsyn till barnens erfarenheter när man 

arbetar med pedagogisk dokumentation. 

 Svårigheter 6.6

Några av våra respondenter påpekade hur svårt det kan vara att få ett sammanhang 

mellan pedagogisk dokumentation och övriga aktiviteter som sker under dagen.  För 

att detta samband ska vara möjligt anser vi att det är viktigt att ha en tanke och ett 

syfte med aktiviteten för att verken pedagogerna eller barnen ska tappa fokus. Lenz 

Taguchi (1997) nämner pedagogisk dokumentation som ett verktyg för att ta kontroll 
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över verksamheten och lärandet. Något som också anses viktigt men svårt är tiden. 

Få den att räcka till, så att de kan fullfölja dokumentationer och sedan finna tid att 

analyser och reflektera över dem. Men vi finner det även viktigt att inte fokusera så 

mycket på de tidsramar som finnas på förskolor. Och istället lägga fokus på att hitta 

lösningar, som skapar möjligheter att få tiden att räcka till. Vi ser samarbete inom 

arbetslaget som en viktig del för att dessa möjligheter ska kunna skapas. I resultatet 

framgår det även att stora barngrupper sågs som ett hinder för vissa pedagoger.  

Medan McKenna (2003) beskriver hur barn ses som en resurs och stor tillgång inom 

Reggio Emilia-filosofin.  

 

 Etik 6.7

 

Vi är förvånade över att vi inte fick så mycket underlag om etik i vårt resultat. 

Som vi skrev tidigare så upplever vi pedagogisk dokumentation som ett växande 

verktyg i förskolverksamheten. De etiska aspekterna som medföljer i en pedagogisk 

dokumentation är viktiga att ta hänsyn till, men vi upplever utifrån vårt resultat att 

det är något som pedagogerna behöver få mer kunskap om. Då ett fåtal av 

pedagogerna tog upp de etiska aspekterna med pedagogisk dokumentation.  

Det hade även varit intressant att få mer synpunkter om pedagogerna anser att det 

dokumenteras för mycket eller för lite i förskolan. En av respondenterna som vi 

intervjuade tog upp att det är viktigt att hitta en bra balans när man dokumenterar 

barn. Det hade varit intressant att få veta hur man hittar en bra balans med 

pedagogisk dokumentation.  

Några respondenter tog upp att det är viktigt hur barn framställs i en pedagogisk 

dokumentation. De menar att barnen ska framställas på ett positivt sätt i en 

dokumentation. Hur barnen framställs i en pedagogisk dokumentation anser vi också 

som en viktigt aspekt, så barnen eller föräldrarna exempelvis inte känner sig kränkta. 

Lindgren och Sparrman (2003) är också kritiska till hur barn framställs i en 

dokumentation och hur lätt identifierade barn är. Svenning (2009) nämner även hur 

viktigt det är att reflektera över vems behov av dokumentation vi tillgodoser. Därför 

anser vi att det är viktigt att pedagogerna tillsammans med föräldrarna går igenom 

vad en pedagogisk dokumentation innebär och gör föräldrarna mer delaktiga, då vi 

anser att föräldrarna inte alltid finns i åtanke när det gäller den etiska delen i en 

pedagogisk dokumentation.   

 Vidare forskning 6.8

Det hade varit intressant att utforska vidare om de etiska aspekterna kring 

pedagogisk dokumentation, då vi inte fick så mycket underlag om de etiska 

aspekterna under intervjuerna. Föräldrarnas och pedagogernas syn på de etiska 

aspekterna kring pedagogisk dokumentation, vad främst föräldrar men även 

pedagoger ser för fördelar och nackdelar om pedagogisk dokumentation utifrån ett 

etiskt perspektiv.  

I vår resultatdel fick vi syn på en del skillnader mellan den traditionella förskolan 

och de Reggio Emilia-inspirerade förskolor som vi intervjuade. Det hade varit 

intressant att se om det finns fler skillnader än det som framkom i vår studie. Att 

göra en studie, där vårt syfte är att synliggöra skillnader mellan traditionella 

förskolor och Reggio Emilia-inspirerade förskolor.  



21 

 

 

Det framkommer i vårt resultat att våra respondenter tycker det är viktigt att man 

utgår ifrån barns intresse och att barnens intresse är en viktig del i 

förskolverksamheten. Men hur vet man egentligen att det är barnens intresse och inte 

vad pedagogerna tror är barnens intresse. Därför hade det varit intressant att utforska 

detta utifrån ett barns perspektiv. 
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Bilagor  

Intervjufrågor   

 

Tycker ni att pedagogisk dokumentation är ett värdefullt verktyg inom 

förskoleverksamheten?  

Är pedagogisk dokumentation ett framgångsrikt verktyg när det kommer till att 

synliggöra barns lärande? 

Kan pedagogisk dokumentation synliggöra barns lärande?  

(om nej: varför inte? , om ja: på vilket sätt?)  

Bör man sträva efter att synliggöra barns lärande? 

Varför bör man sträva efter att synliggöra barns lärande? 

Vilket lärande anser ni att det synliggörs med hjälp av pedagogisk dokumentation? 

Vad anser du/ni att pedagogisk dokumentation kan bidra med för att utveckla barns 

lärande? 

Vad finns det för fördelar med pedagogisk dokumentation? 

Vad finns det för nackdelar med pedagogisk dokumentation? 

Anser du att pedagogen behöver några speciella kunskaper för att synliggöra barns 

lärande? 

 

 

 


