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Abstract 
 

Pedagogical documentation is a certain procedure for documenting that, in 

recent years, has been embraced in several Swedish preschools. Teachers 

document children’s actions and conversations usually by photos or video 

recordings. This documentation is to be used for a pedagogical purpose. 

However, studies and governmental inspections have shown that pedagogi-

cal documentation gives rise to many questions among preschool teachers. 

The purpose of this study is to gain insight into what is being expressed 

when preschool teachers discuss pedagogical documentation, focusing on 

themes of content and on the participants’ expressions of their points of 

view. The data is comprised of transcriptions from audio recordings of dis-

cussions conducted in a research circle. The participants are eight preschool 

teachers that met over the course of one year. Each meeting focused on the 

documentation provided by a different participant. In that way the contents 

of the discussions were framed by the teachers own questions and narratives. 

Theoretically, the study departs from Social Constructionism and Discursive 

Psychology. The preschool teachers’ utterances have been analyzed using 

concepts of interpretative repertoires and ideological dilemmas. The results 

show the main themes to be: Knowledge content in a preschool setting, chil-

dren’s learning, the teacher’s role and implementation of pedagogical docu-

mentation. The participants’ joint position is that the knowledge content at 

the preschool level is defined by the curriculum for the preschool. Concern-

ing children’s learning and the teacher’s role, two main standpoints are dis-

closed. Ideologically those standpoints derive from two opposing theories of 

education. Based on how the standpoints have been expressed I have called 

them ”predetermined learning” versus ”non-predetermined learning”. One 

main distinction between the standpoints is that predetermined learning 

emphasizes the results of learning, while non-predetermined learning em-

phasizes the processes of learning. The participants’ utterances show that 

teachers tend to subscribe to the idea that there is only one acceptable way of 

working with pedagogical documentation. This sometimes creates perfor-

mance anxiety and feelings of not succeeding and has led to arguments ad-

vocating an alternate approach; pedagogical documentation can be done in 

many ways. The ideological dilemmas within the discourse can be perceived 

as resources by which the participants argue about knowledge, learning, 

teaching and about the implementation of pedagogical documentation. 
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Förord 
 

Tänk er ett brus av intensivt talande röster, ibland höjs tonen och ibland 

hörs skratt. Några ord går att urskilja:   

 
Vet du vad vi… tjänsteresa… åhh… ja eller hur intressant… och egentligen… 

så vi sa… SKRATT… vi träffas för sällan… det här nätverkandet alltså… man 

behöver inte ha så mycket färg… det blir lättare då… alltså det måste vara 

många kilo ris ni har… billiga leksaker… magiskt… SKRATT… 
 

Så lät det när förskollärarna samlades till en av träffarna i den forskningscir-

kel som bidragit med material till den här studien. Temat för samtalen har 

varit pedagogisk dokumentation. Det som hörs som ett brus innehåller pe-

dagogiska erfarenhetsutbyten av olika slag och under de åtta träffar som 

hållits har det aldrig någonsin rått brist på vare sig ord, tankar eller profess-

ionellt engagemang. Jag har fått tillgång till hur dessa ord och tankar har 

bollats mellan deltagarna tack vare att de så generöst och osjälviskt delat 

med sig av sina frågor och funderingar. För det vill jag rikta ett stort och 

varmt tack till alla er som deltog i forskningscirkelns träffar! Utan er hade 

den här studien inte blivit till. Jag vill också passa på att ge er en eloge för ert 

starka engagemang i det komplexa uppdrag som förskolläraryrket innebär.    

Det hade heller inte blivit någon studie utan Forskarskolan ULL – Utfors-

kande lärprocesser och literacy: Förskolebarns lärande i språk, matematik 

och naturvetenskap. Jag är så tacksam att jag fick möjlighet att delta till-

sammans med er som varit involverade i forskarskolan: lärare, handledare 

och studiekamrater med ett speciellt tack till er som läst och varit behjälpliga 

med min text. Det generösa samtalsklimat som vi tillsammans skapat under 

våra sammankomster har berikat både min studie och mig själv som männi-

ska. Ett särskilt tack riktar jag till Elin Eriksson och Maria Fredriksson Sjö-

berg. Jag uppskattar verkligen alla diskussioner och reflektioner vi haft på 

tågresor, flygplatser och alla andra möjliga platser där vi pratat metoder, 

verktyg och teorier. Och Maria, tack för att du velat kampera ihop med mig 

på våra alldeles egna skrivarinternat där vi dryftat de ”stora frågorna” och 

sakta men säkert närmat oss det mål som varit i sikte under två och ett halvt 

år! 

  

Nog finns det mål och mening i vår färd, 

men det är vägen som är mödan värd. 

 

Karin Boyes kloka ord. Två andra kloka personer har starkt bidragit till att 

vägen fram till målet varit mödan värd och det är mina kunniga, ödmjuka 

och kritiskt tänkande handledare, professor Catharina Nyström Höög (hu-

vudhandledare) och professor Monika Vinterek (biträdande handledare). 



 

Det har känts tryggt att få bli ledsagad av er båda på den stundtals mödo-

samma vägen. Till er riktar jag tusen varma tack! 

Jag är också mycket tacksam för det stöd och engagemang som min chef 

Ulrika Forssell visat under min doktorandtid, liksom det intresse som ni, 

mina specialpedagogkollegor i förskolan, alltid visat.  

Tack Göran Morén och Maj Schöldström Edström som i slutskedet läste 

min text och bidrog i det finslipande arbetet! Till dig Maj, vill jag också säga 

hjärtligt tack för den fina omslagsbilden.  

 

Sist men kanske mest av allt… 

Tack Peter, för ditt stöd och oändliga tålamod under denna skrivande tid!  

Tack Kerstin och Carl-Johan för er uppbackning i form av intresserade frå-

gor och givande diskussioner om pedagogik och teorier! När jag var i er ålder 

fanns det inte i min tankevärld att jag i framtiden skulle ägna mig åt forskar-

studier. Till er tillägnar jag min licentiatuppsats med orden: Allt är möjligt!   

  

 

Falun i augusti 2014 
Elisabeth Lindgren Eneflo  



 

 

1. Inledning 
 

Vad ska vi dokumentera? För vem ska vi dokumentera? Hur 

synliggöra lärandet i dokumentationer? Vilka frågor ställer man 

i reflektionen? Hur komma vidare från reflektion till handling? 

När är en dokumentation pedagogisk egentligen? 

 

Den här licentiatuppsatsen handlar om frågor, funderingar och 

ställningstaganden som förskollärare har gett uttryck för i en 

forskningscirkel om pedagogisk dokumentation. Ovanstående frågor var 

några av de som ställdes vid den första träffen och kom att bli starten till 

många engagerade samtal som nu ligger till grund för studiens resultat.  

 
1.1 En bakgrund till studien 
Förskolan är sedan den 1 juli 2011 en egen skolform och bildar därmed det 

första steget i vårt lands utbildningssystem. Det innebär också att 

lärandeuppdraget har förstärkts och att kravet på dokumentation har ökat. I 

den reviderade läroplanen för förskolan (Lpfö 98, 2010) uttrycks klart och 

tydligt att förskolans verksamhet kontinuerligt ska dokumenteras, följas upp, 

utvärderas och utvecklas. Ett särskilt sätt att arbeta med dokumentation, 

som alltfler svenska förskolor under senare år kommit att anamma, är 

pedagogisk dokumentation. Då Skolverkets utvärdering Tio år efter försko-

lereformen (Skolverket, 2008) gjordes hade 56 % av Sveriges kommunala 

förskolor satsat på pedagogisk dokumentation som kompetensutvecklings-

område.  

Trots omfattande kompetensutvecklingsinsatser tycks arbetet med 

pedagogisk dokumentation ge upphov till både frågor och osäkerhet bland 

förskolans pedagoger (Skolinspektionen, 2012). Det är också något jag 

uppmärksammat i min roll som specialpedagog i förskolan då jag ofta mötts 

av frågor om hur pedagogisk dokumentatiton kan göras i praktisk handling. 

Den här studien vill nå ökade kunskaper om vad som kommer till uttryck när 

förskollärare talar om pedagogisk dokumentation.1   

Det är med inspiration från den kommunala förskoleverksamheten i den 

norditalienska staden Reggio Emilia som pedagogisk dokumentation har 

vunnit mark i svensk förskola. Där används dokumentation som en integre-

                                                             

 

 
1 Deltagarna i den här studien är förskollärare. Då begreppet pedagoger används i uppsatsen avses samtlig 

personal som ingår i förskolans arbetslag. Pedagoger är det vedertagna samlingsbegreppet som används i 

förskolans verksamhet och används också i samtalen av studiens deltagande förskollärare.  

 



 

 

rad del i den pedagogiska verksamheten.2 År 1993 inleddes ett projekt, med 

namnet ”Pedagogik i en föränderlig omvärld”, där pedagoger i Reggio Emilia 

tillsammans med en grupp i Sverige under ledning av professor Gunilla 

Dahlberg deltog. Det var inom ramen för detta projekt som själva begreppet 

pedagogisk dokumentation började etableras. Syftet med att lägga till ordet 

pedagogisk före dokumentation var att tydliggöra dokumentationens pot-

ential som pedagogisk resurs (Alnervik, 2013; Elfström, 2014; Dahlberg, 

Moss & Pence, 2009). Arbetet med pedagogisk dokumentation har successivt 

kommit att spridas runt om till landets förskolor med början långt innan den 

fick förankring i statliga styrdokument. Elfström (2013) gör en intressant 

reflektion då hon jämför spridningen av pedagogisk dokumentation med en 

social rörelse som får legitimitet genom att få statligt erkännande; ”En legi-

timitet som också för vissa kan uppfattas som ett tvingande påbud” (s. 115).   

Första gången pedagogisk dokumentation nämns i ett statligt dokument 

är i Barnomsorg- och skolakommitténs betänkande (SOU 1997:157). Där 

skrivs den fram som ett redskap för att kontinuerligt utveckla och utvärdera 

förskolans verksamhet. Att göra arbetet synligt betonas som en förutsättning 

för dialog kring verksamheten.  

I den första upplagan av förskolans första läroplan (Lpfö 98, 1998) finns 

följande formulering i förordet:  

Genom pedagogisk dokumentation kan verksamheten i förskolan synliggöras 

och bli ett viktigt underlag i diskussionen kring och bedömningen av 

verksamhetens kvalitet och utvecklingsbehov. (Lpfö 98, 1998, s. 4)   

 
När det blir aktuellt med en reviderad läroplan ger regeringen i uppdrag till 

Skolverket att skriva förslag till förtydliganden i förskolans läroplan 

(Skolverket, 2009). Förslaget innebär en förstärkning av lärandeuppdraget 

och därmed även ett förtydligande av förskolans arbete med uppföljning, 

utveckling och utvärdering av verksamheten. I förslaget beskrivs pedagogisk 

dokumentation som en metod för att synliggöra processer i förskolans verk-

samhet samt för att använda som underlag för bedömning av verksamheten. 

Pedagogisk dokumentation framhålls där som ett kollektivt utvärderings-

instrument som skiljer sig från individuella utvecklingsplaner och andra 

typer av dokumentation som rör det enskilda barnet (a.a., s. 37-38).  

I den reviderade läroplanen har ett helt nytt målområde tillförts: ”2.6 

Uppföljning, utvärdering och utveckling” (Lpfö 98, 2010, s. 14). Där framgår 

att det är verksamheten och de pedagogiska processerna som ska dokument-

                                                             

 

 
2 Jag kommer att skriva mera om pedagogisk dokumentation längre fram i uppsatsen, både i relation till 

Reggio Emilias kommunala förskolor och om hur forskare i svensk kontext beskriver denna form av doku-

mentation.    



 

 

eras och utvärderas. För att detta ska kunna göras möjligt ska också ”varje 

barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras 

och analyseras” (a.a., s. 14). Det kan tyckas förståeligt att det uppstår frågor 

och funderingar utifrån att dokumentationsuppdraget skrivs fram som 

tvåfaldigt genom att både verksamheten och det enskilda barnet ska 

dokumenteras. 

Formuleringen i den reviderade läroplanen (Lpfö 98, 2010) framhåller 

med stor tydlighet vikten av dokumentation men det står inte hur den ska 

göras, inte heller omnämns begreppet pedagogisk dokumentation 

någonstans i texten. Det står istället att arbetslaget ska använda ”olika 

former av dokumentation och utvärdering” (s. 14). I det stödmaterial som två 

år senare ges ut till det nya målområdet är det dock enbart pedagogisk 

dokumentation som behandlas (Skolverket, 2012).  

 

1.2 Studiens utgångspunkter 
Styrdokumentens formuleringar brukar i läroplansteoretiska sammanhang 

relateras till begreppet formuleringsarena där texter för pedagogik 

formuleras och produceras. På motsvarande sätt används begreppet 

realiseringsarena för den arena där texter för pedagogik realiseras eller 

reproduceras (Lindensjö & Lundgren, 2000). Det som sker mellan styr-

dokumentens intentioner uttryckta i skriven text och den pedagogiska prak-

tiken kan betraktas som ett spänningsfält där ord ska omsättas till praktik. 

Ozga (2000) talar om detta spänningsfält som allt annat än tyst och lugnt:  
 

Policy is struggled over, not delivered, in tablets of stone, to a grateful or qui-

escent population … there is a tension between the dominant intention or 

purpose and the way things work out on the ground, in the schools. (Ozga, 

2000, s. 10) 

 
Utifrån ovanstående resonemang kan man föreställa sig ett slags ”mellan-

rum” mellan styrdokumentens formuleringar och hur de sedan omsätts i 

praktisk handling. Ett mellanrum där samtal ständigt pågår och som påver-

kas av pedagogers ställningstaganden utifrån skiftande förförståelser och 

ideologier om barn, lärande och kunskap. I ett sådant fiktivt mellanrum pla-

cerar jag in föreliggande studie. Det är med andra ord varken formulerings-

arenan eller realiseringsarenan som är studiens kunskapsintresse utan det 

som pågår däremellan, i det här fallet förskollärares samtal utifrån försko-

lans dokumentationsuppdrag tillsammans med erfarenheter av pedagogisk 

dokumentation i praktiken.  



 

 

Studiens teoretiska utgångspunkter har tagits i socialkonstruktionistisk och 

diskurspsykologisk teoribildning.3 Det innebär ett antagande om att vår kun-

skap om världen inte kan betraktas som en objektiv sanning. Våra sätt att 

uppfatta världen anses istället vara en produkt av våra föreställningar som 

konstrueras genom sociala interaktioner (Winther Jörgensen & Phillips, 

2000). Diskurspsykologins kunskapsintresse inriktas mot hur individer ak-

tivt använder diskurser i sociala interaktioner snarare än hur individer styrs 

av diskurser. För att betona att det är människors bruk av diskurser som är i 

fokus har tolkningsrepertoarer utvecklats som ett nyckelbegrepp inom dis-

kurspsykologin (Potter, 1996). Ett annat nyckelbegrepp är ideologiska di-

lemman. Begreppet belyser en idé om att samtal har sin grund i ideologiska 

ställningstaganden vilka kan skapa dilemman. Dessa ideologiska dilemman 

anses skapa produktiva spänningar och ge kraft och driv i samtal (Billig, 

1991). Med hjälp av de två nyckelbegreppen tolkningsrepertoarer och ideolo-

giska dilemman har studiens samtal analyserats med fokus på hur ord och 

uttryck använts av deltagarna och vad som kommit till uttryck i de ställ-

ningstaganden som gjorts.  

I enlighet med ett socialkonstruktionistiskt tänkande är en viktig utgångs-

punkt för studien att det finns många sätt att tala om och att förstå arbetet 

med pedagogisk dokumentation. Avsikten är inte att värdera olika ställnings-

taganden som kommer till uttryck i empirin. Istället är utgångspunkten att 

förutsättningslöst lyssna in och analysera det som sägs när de deltagande 

förskollärarna talar om pedagogisk dokumentation.   

 
1.2.1 Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte är att med hjälp av diskurspsykologiska verktyg nå kunskap 

om vad som kommer till uttryck när förskollärare samtalar om pedagogisk 

dokumentation. Frågeställningarna är följande: 

 Vilka innehållsliga teman framträder i samtalen om pedagogisk doku-

mentation? 

 Vilka ställningstaganden görs inom de innehållsliga temana?  

 Hur kommer dessa ställningstaganden till uttryck i samtalen?  

 
1.3 Studiens bidrag 
Pedagogisk dokumentation har i tidigare forskning studerats med utgångs-

punkt i en specifik funktion som exempelvis förändringsverktyg, bedöm-

                                                             

 

 
3 Det ursprungliga begreppet är discursive psychology. I svensk översättning används omväxlande begreppen 

diskursiv psykologi och diskurspsykologi. För att inte betona det psykologiska använder jag i denna studie 

begreppet diskurspsykologi som också används av Winther Jörgensen & Phillips (2000) och Börjesson 

(2003).  



 

 

ningsverktyg, ett verktyg för barns delaktighet i lärandet eller som ett verk-

tyg för samarbete med föräldrar. Några har också i sin forskning utgått från 

en kritisk synvinkel och tittat på konsekvenser av arbetet med pedagogisk 

dokumentation. Ett flertal forskare har i sina arbeten även sökt utveckla 

förståelsen av pedagogisk dokumentation genom att sätta in den i nya teore-

tiska perspektiv. I några forskningsstudier har pedagogisk dokumentation 

använts som metod där forskaren själv varit medskapare av materialet. I 

dessa studier framhålls pedagogisk dokumentation utifrån dess potential. 

Andra metoder som förekommer är intervjuer och deltagande observationer 

samt nätverkssamtal och samtal i arbetslag där reflektioner görs kring 

dokumentationer.  

Utifrån tidigare forskning, som kommer att redovisas i kapitel 3, kan före-

liggande studie ses som ett bidrag till att få fördjupad förståelse för både 

svårigheter och möjligheter som arbetet med pedagogisk dokumentation 

tycks kunna skapa. Genom att inte ta utgångspunkt i något specifikt sätt att 

definiera pedagogisk dokumentation skiljer sig föreliggande studie från tidi-

gare forskningsstudier. De deltagande förskollärarna kommer från olika 

arbetslag och har olika lång erfarenhet av att arbeta med pedagogisk doku-

mentation vilket också skiljer sig från de flesta andra studier. Studiens me-

todologiska design med diskurspsykologiska analysverktyg ger ytterligare 

kunskapsbidrag till vad som pågår och vad som är angeläget när förskol-

lärare tar sig an arbetet med pedagogisk dokumentation.  

Ökad kunskap om vad som kommer till uttryck när förskollärare samtalar 

om pedagogisk dokumentation kan ge ökad medvetenhet om dess 

komplexitet. Därmed kan studien vara ett kunskapsbidrag till fortsatta 

samtal för förskolans pedagoger som kan få en fördjupad förståelse av den 

egna dokumentationspraktiken och dess konsekvenser för den pedagogiska 

praktiken.    

 

1.4 Uppsatsens disposition 
I det inledande kapitlet har studiens bakgrund, utgångspunkter, syfte och 

bidrag redovisats.  

I kapitel 2 görs en historisk överblick över hur dokumentationsarbete i 

förskolan kan förstås i relation till de ideologier om barns lärande och ut-

veckling som dominerat under olika tidsepoker i Sverige. Kapitlet leder fram 

till dagens dokumentationskultur och avslutas med att behandla relationen 

mellan pedagogisk dokumentation och arbetssättet i Reggio Emilias kom-

munala förskoleverksamhet. 

Kapitel 3 redovisar forskares syn på begreppet pedagogisk dokumentation 

samt vad olika forskningsstudier visat i form av positiva respektive negativa 

effekter av pedagogisk dokumentation.  



 

 

I kapitel 4 presenteras studiens teoretiska ram; socialkonstruktionism, dis-

kurspsykologi, analysverktygen tolkningsrepertoarer och ideologiska dilem-

man samt forskningscirkeln som datainsamlingsmetod.  

I kapitel 5 redogör jag för studiens genomförande. Där presenteras ur-

valsprocessen, upplägget i forskningscirkelns träffar samt materialanalysen. 

Kapitlet behandlar också etiska överväganden samt frågan om validitet.  

Studiens resultat redovisas i kapitel 6, 7 och 8. Indelningen har gjorts uti-

från studiens första frågeställning angående vilka innehållsliga teman som 

framträder i samtalen och redovisas under följande rubriker: Kapitel 6: 

”Samtal om kunskapsinnehåll i förskolan”, kapitel 7: ”Samtal om barns lä-

rande och pedagogens roll” samt kapitel 8: ”Samtal om att göra pedagogisk 

dokumentation”. I kapitlen görs fortgående analyser vilka svarar mot studi-

ens andra och tredje frågeställning. 

I kapitel 9 diskuteras resultaten i relation till tidigare forskning och till 

studiens teori och metod.  
 

  



 

 

2. Dokumentation i förskolan –  
en historisk översikt 
 

Föreliggande studie utgår från tanken att våra sätt att förstå och tala om 

världen konstrueras i sociala samspel och i samspel med de ideologier som 

råder i samhället. Detta kapitel vill genom en historisk översikt ge en bild av 

hur arbetet med dokumentation i svensk förskola kan förstås i relation till 

olika tidsepokers samhälleliga och ideologiska strömningar.4 Översikten görs 

i kronologisk ordning med början i tidigt 1900-tal och med pedagogisk 

dokumentation i fokus.  

 
2.1 Utvecklingspsykologins och barnobservationernas tid  
I början av 1900-talet kom utvecklingspsykologiska influenser att påverka 

synen på barns utveckling och lärande. De utvecklingspsykologiska idéerna 

följde som ett slags kritik mot Fröbelpedagogiken som varit rådande under 

1800-talets senare hälft. Fröbels pedagogiska och ideologiska idéer grundade 

sig i tanken om att barn skulle fostras till fria människor. Barnets kunskaps-

begär skulle uppmärksammas och uppmuntras genom vägledning av peda-

gogen, inte nödvändigtvis genom att bistå barnet med färdiga svar utan istäl-

let genom att ge barnet förutsättningar att själv leta sig fram till svaret (Tall-

berg Broman, 1995; Vallberg Roth, 2011). Vid Fröbelinstitutet i Norrköping 

där barnträdgårdspersonal utbildades inleddes 1931 ett samarbete med Elsa 

Köhler.5 Hon fick stor betydelse för utvecklandet av barnobservationer vilka 

grundade sig i utvecklingspsykologiska idéer om barns utveckling och mog-

nad. Köhler utvecklade den så kallade aktivitetspedagogiken vilken i Förslag 

till läroplan för förskola (SOU 1997:157) beskrivs skulle ta sin utgångspunkt 

i barns egna aktiviteter och intressen istället för i olika kunskapsområden. 

Vidare beskrivs där att det var genom att tillämpa psykologin som vetenskap 

och ”genom observationer och dokumentation som kunskap kunde tillämpas 

och utvinnas ur praktiken” (a.a., s. 46). Det var framförallt den amerikanske 

psykologen Arnold Gesells (1880-1961) utvecklingspsykologiska teori som 

anammades. Enligt Gesells teori berodde barns beteende på utvecklingen av 

den inre mognaden och enligt hans lära fanns vissa utvecklingssteg som 

                                                             

 

 
4 Med hänvisning till Vallberg Roth & Månsson (2010) är min utgångspunkt att begreppet dokumentation 

betyder ”insamla och sammanställa information” (s. 231) och att dokumentation kan inbegripa observationer, 

anteckningar, foton, videofilm, barns egna alster, intervjuer, portfolio, individuella utvecklingsplaner (IUP) 

eller pedagogisk dokumentation.  

 

5 Elsa Köhler (1879 – 1940) arbetade vid Wiens psykologiska institut och var under 1930- talet föreläsare vid 

Fröbelinstitutet. I Sverige blev hon en brygga mellan fröbelpedagogiken och den utvecklingspsykologiskt 

inspirerade pedagogiken (Tallberg Broman, 1995, s. 71).  



 

 

ansågs vara nödvändiga för ett barn att genomgå. Barnets beteendemönster 

skulle observeras vid olika åldrar med fokus på aspekterna motorik, språk, 

adaptivt och personligt socialt beteende (Tallberg Broman, 1995). Ett norma-

litetsideal angav ramarna för vad som skulle observeras och syftet med barn-

observationerna var att få kunskap om vilken hjälp det enskilda barnet be-

hövde för att utvecklas normalt. Detta ansåg Köhler vara pedagogikens kärn-

fråga (a.a.). Dahlberg, Moss & Pence (2009) uppmärksammar att enligt 

Köhler var det viktigt att pedagogerna skulle reflektera, problematisera och 

kommunicera det som observerats för att kunna utveckla den pedagogiska 

praktiken.  

Mellan 1930- och 1960-talen fortsatte barnobservationer att vara ett vik-

tigt arbetsverktyg i förskolorna. Barnet sågs som ett objekt i observationerna 

som ibland gjordes genom att förskolläraren satt i så kallade observations-

boxar med en glasruta som inte gick att se igenom från utsidan (Skolverket, 

2012). Lenz Taguchi (2000) har i sin avhandling gjort en historisk översikt 

av dokumentation i förskolan i relation till begreppen makt, motstånd och 

emancipation. Hon skriver att arbetet med observation innebar att identifi-

era barns svårigheter för att kunna sätta in åtgärder. Förskolläraren fick 

därmed en tydlig expertroll ”med rättighet att döma, analysera och före-

skriva åtgärder och behandling i förhållande till barn och familjer” (s. 89).  

Med Barnstugeutredningen som tillsattes 1968 valdes Gesells utveckl-

ingspsykologi bort och istället tog man fasta på Jean Piagets (1896-1980) 

kognitiva utvecklingspsykologi och Erik H. Erikssons (1902-1994) psykoana-

lytiskt inriktade utvecklingspsykologi. Både Piagets och Erikssons teorier 

utgick från att barn utvecklas i olika stadier. Piagets barnobservationer rik-

tades även mot barnets mognad i relation till miljön. De teorier som låg till 

grund för förskolans pedagogik och för arbetet med barnobservationer vid 

den tiden var alltså fortfarande utvecklingspsykologiska om än ur en något 

förändrad synvinkel. Observationer skulle inriktas mot barns beteende såväl 

som mot sociala relationer men utan att värdera eller ställa prestationskrav 

på barnet. Vikten av att få en förståelse för barnets utveckling framhålls i 

Barnstugeutredningen och syftet beskrivs vara att kunna sätta in rätt stödåt-

gärder i relation till barnets utvecklingsnivå (Emmoth, 2013).  

2.2 Mot en sociokulturell syn på barn, barndom och doku-
mentation 
I Barnstugeutredningens betänkande 1972 introduceras för första gången 

begreppet dialogpedagogik. Dialogpedagogiken bygger på en ideologisk före-

ställning om att barn ska behandlas med respekt och med en tilltro till deras 

förmåga och lust att lära. Barnet som objekt ifrågasätts i dialogpedagogiken 

och istället ska barn och vuxna ses utifrån förhållandet subjekt–subjekt 

(SOU 1997:157). Vallberg Roth (2011) uppmärksammar att dialogen även 

framhölls som ett sätt att åtgärda de eventuella brister som observerats: 



 

 

”Genom att personalen observerade barnens allsidiga utveckling skulle de i 

dialog med barnet kunna avhjälpa dess brister och behov ” (s. 94). Men dia-

logpedagogiken var individorienterad och de gamla utvecklingspsykologiska 

tankarna om ett normalitetsideal tycktes leva kvar i arbetet med observat-

ioner trots en intention om att inkludera det sociala sammanhanget för för-

ståelsen av barnets utveckling (Lenz Taguchi, 2000; SOU 1997:157). Detta 

var en av orsakerna till att dialogpedagogiken kritiserades under slutet av 

1970-talet. Kritiken ledde till att det individorienterade psykologiska synsät-

tet övergick till ett mera grupporienterat och sociokulturellt synsätt (Tallberg 

Broman, 1995; Vallberg Roth, 2011). 

Som ett led i att se på barns utveckling i relation till det sociala samman-

hanget, mera än till vad barn förväntas kunna i relation till biologisk ålder 

och mognad, började nu observationer alltmer att inriktas mot barns unika 

förmågor. Lenz Taguchi (2000) skriver att det var vanligt att förskolor under 

1980-talet införde dokumentationspärmar för varje barn där fakta om bar-

nen skrevs in, vad de kunde och vad de lärt sig samt barnens teckningar och 

andra alster. Avsikten med innehållet i pärmarna var att synliggöra det en-

skilda barnets förmågor. Dokumentationstekniker som att fotografera och 

skriva dagbok började också användas (a.a.).  

År 1987 ger Socialstyrelsen ut Pedagogiskt program för förskolan (Soci-

alstyrelsen, 1987) i form av allmänna råd för förskolans planering. I det pe-

dagogiska programmet kan såväl Piagets utvecklingspsykologiska teorier 

som influenser från Vygotskijs (1896-1934) sociokulturella teoribildning 

utläsas (Emmoth, 2013). Barns utveckling beskrivs följa bestämda faser eller 

stadier samtidigt som samspelet med omgivningen och barns eget delta-

gande i kunskapsutvecklingen lyfts fram. Vidare kan en förskjutning mot att 

dokumentera verksamheten noteras i programmet. Pedagogerna förväntas 

göra regelbundna observationer och dokumentationer av verksamheten som 

grund för årliga utvärderingar (Socialstyrelsen, 1987).  

Under 1990-talet börjar ett nytt tänkande när det gäller barn och barndom 

att få genomslag i Sverige framförallt genom skandinavisk barndomssociolo-

gisk forskning men även genom FN:s barnkonvention (Dahlberg m.fl., 2009; 

Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003). I den bardomssociolo-

giska forskningen utmanas den utvecklingspsykologiska traditionen genom 

att ifrågasätta ”vad man tidigare trott sig veta om barns lärande och utveckl-

ing” (Skolverket, 2010, s. 10). Dahlberg m.fl. (2009) benämner det som ett 

nytt paradigm där idén är att det varken finns en naturlig eller universell 

barndom utan många slags barndomar och barn. Inom ramen för denna nya 

syn framstår barndom som en social konstruktion och barnet som en med-

konstruktör av kunskap, identitet och kultur. Barn anses kunna bidra till 

lärandet utifrån sina specifika erfarenheter (a.a). Det innebär att förskolans 

arbete med observation och dokumentation diskuteras utifrån perspektivet 

att barns kompetenser ska fokuseras snarare än barns brister. Syftet med 



 

 

observationer blir då att ta del av barns tankar, frågor och erfarenheter. In-

spiration hämtas från pedagogiska inriktningar såsom utvecklingspedagogi-

ken och pedagogiken i Reggio Emilias kommunala förskolor (Persson, 

2008b).6 Ett viktigt dokumentationssätt inom utvecklingspedagogiken är att 

göra barnintervjuer i syfte att skapa en kommunikativ situation och på så 

sätt få del av barns världar. Utifrån hur läraren sedan tolkar och förstår bar-

nens världar tänker man att innehållet i förskolans verksamhet kan utformas 

i förhållande till lärandets objekt, det vill säga ”den förmåga eller det kun-

nande som barnet skall utveckla” (Pramling Samuelsson & Asplund Carls-

son, 2003, s. 20).  

I Reggio Emilias kommunala förskoleverksamhet används dokumentat-

ionen som ett dagligt verktyg för det pedagogiska arbetet, ett arbetssätt som 

fått benämningen pedagogisk dokumentation. I arbetet med pedagogisk 

dokumentation fokuseras lärprocesser mera än lärandeobjekt (Lenz Taguchi, 

2011; Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003). Ett viktigt syfte med 

dokumentationen är att försöka se ”vad som pågår i det pedagogiska arbetet 

och vad barnet har kapacitet för utan en på förhand bestämd ram av för-

väntningar och normer” (Dahlberg m.fl., 2009, s. 218).  

2.3 Dagens dokumentationskultur  
År 1998 blir en milstolpe i förskolans historia. Förskolans huvudmannaskap 

flyttas från socialdepartementet till utbildningsdepartementet och det peda-

gogiska programmet från 1987 ersätts med en läroplan, Lpfö 98, som bör-

jade gälla 1 augusti 1998. Med denna förändring utgör förskolan ”det första 

steget i samhällets samlade utbildningssystem för barn och ungdom” (Pers-

son, 2008b, s. 10). Ett syfte med förskolans läroplan var förutom att ge rikt-

linjer för kunskapsinnehåll och lärande även att verksamheten skulle kunna 

göras mer tillgänglig för kvalitetssäkring och utvärdering (Utbildningsdepar-

tementet, 1996/97:112). Dokumentation kommer därför vid den här tiden att 

alltmer kopplas samman med utvärdering och kvalitet.  
Läroplan för förskolan (Lpfö 98, 1998) innehåller enbart strävansmål. 

Trots detta visade Skolverkets utvärdering av förskolan, Tio år efter försko-

lereformen (Skolverket, 2008) att det förekommer tester, diagnoser och 

dokumentationsmaterial som utvärderar barnens prestationer i relation till 

olika uppnåendemål. Vanligast var att barnens språkutveckling och sociala 

utveckling behandlades och ett ofta använt dokumentationsunderlag för 

                                                             

 

 
6 Utvecklingspedagogiken utvecklades under slutet av 1990-talet vid Göteborgs universitet under ledning av 

professor Ingrid Pramling Samuelsson. I utvecklingspedagogiken ses lek och lärande som sammanflätade 

liksom lärandets objekt och akt ses som oskiljbara (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003).  



 

 

detta var det så kallade TRAS-materialet.7 Utvärderingen visade också att 

användandet av individuella utvecklingsplaner (IUP) och pedagogisk doku-

mentation hade ökat (Skolverket, 2008).  

Förskolans läroplan vilar på ett antagande om att omsorg och lärande sker 

i en ömsesidig relation vilket rönt uppmärksamhet internationellt under 

begreppet educare (Skolverket, 2008; Tallberg Broman, 2010). I den revide-

rade upplagan av läroplanen som trädde i kraft i augusti, 2011 (Lpfö 98, 

2010), syns dock en tydlig förskjutning mot lärandeuppdraget och mot sko-

lans ämnesterminologi då områden som språk, matematik, naturvetenskap 

och teknik har prioriterats. Denna satsning har en tydlig motsvarighet i EU:s 

utbildningsstrategiska mål vilket visar att förskolan nu kopplas till utbild-

ningspolitik och därmed påverkas av såväl nationella som internationella 

förhållanden (Tallberg Broman, 2010). Genom den nya skollagen (SFS, 

2010:800) blir förskolan en del av det svenska utbildningssystemet och sta-

ten ökar sin kontroll över förskolans arbete genom inspektioner och kvali-

tetsgranskningar. Därmed ökar också kraven på dokumentation i förskolan 

(Vallberg Roth, 2010).  

I den reviderade läroplanstexten ges tio olika riktlinjer för hur förskollära-

ren och arbetslaget ska arbeta med dokumentation, utvärdering och utveckl-

ing av verksamheten (Lpfö 98, 2010). När det gäller dokumentationsarbetet 

visar det sig i skolinspektionens kvalitetsgranskning (Skolinspektionen, 

2011) att många förskollärare inte anser sig ha ett system för hur barns lä-

rande kan analyseras i relation till det som verksamheten erbjuder i förhål-

lande till läroplanens målområden. Det finns också en oro över att doku-

mentationerna ska leda till betygsliknande bedömningar av barnen. I 2012 

års kvalitetsgranskning (Skolinspektionen, 2012) uttrycker förskollärarna 

skilda uppfattningar angående innebörden av dokumentationsuppdraget. En 

del uttrycker både frustration och förvirring medan andra säger sig uppleva 

en positiv förändring i samband med att de börjat arbeta systematiskt med 

pedagogisk dokumentation. Utifrån att Skolinspektionen uppmärksammar 

förskollärares skilda upplevelser kring dokumentationsuppdraget ger Skol-

verket ut ett stödmaterial år 2012 (Skolverket, 2012). Den form av doku-

mentation som ligger till grund för stödmaterialet är pedagogisk doku-

mentation. 

                                                             

 

 
7Starkt förenklat innebär TRAS-materialet att man med hjälp av observationer av varje enskilt barn några 

gånger om året fyller i ett cirkelformat, detaljerat schema som är indelat i tre delar: en del som handlar om 

den sociala utvecklingen, en som handlar om ord (uttal, produktion och meningsbyggnad) och en som rör 

barnets språkförståelse och språkliga medvetenhet. Varje område är i sin tur indelat i olika ålderskategorier 

och totalt sträcker sig schemat från två till fem års ålder (Skolverket, 2008, s. 79).  



 

 

2.4 Pedagogisk dokumentation i Reggio Emilias kommunala 
förskolor 
I stödmaterialet Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan -

pedagogisk dokumentation (Skolverket, 2012) framgår att pedagogisk 

dokumentation hänger samman med ”ett särskilt arbetssätt och pedagogiskt 

tänkande” (s. 15). Detta arbetssätt och tänkande hänvisar till de teoretiska 

och filosofiska ställningstaganden som ligger till grund för arbetet i Reggio 

Emilias kommunala förskolor som också är det ursprung varifrån den 

svenska förskolan har hämtat inspiration för arbetet med pedagogisk doku-

mentation (Dahlberg m.fl., 2009; Lenz Taguchi, 2013; Skolverket, 2012). 

Pedagogisk dokumentation i Reggio Emilia kan ses som sammanlänkad med 

det som kommit att benämnas Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Rinaldi, 

vetenskaplig ledare för Reggio Emilias kommunala förskoleverksamhet, 

förklarar att dokumentationen är en integrerad del av det pedagogiska arbe-

tet (Rinaldi, 2006) och Giamminuti har i forskningsstudier liknat den peda-

gogiska dokumentationen vid skolans hud, ”the skin of the school” (Giam-

minuti, 2008, s. 6).   

Reggio Emilias pedagogiska filosofi utvecklades efter andra världskriget 

mot bakgrund av den fascism som Italien hade levt under. Man ville bädda 

för ett demokratiskt samhälle där människor kan uttrycka sig fritt, bli lyss-

nade till och därmed kunna ifrågasätta diktatoriska regimer. Detta ansåg 

man måste ta sin början i förskola och skola (Barsotti, 2007). Barnens rät-

tigheter som medborgare i samhället blev en viktig utgångspunkt för stadens 

förskoleverksamhet. Förskolan skulle synliggöras och därmed öppna upp för 

dialog och engagemang hos såväl politiker som pedagoger, föräldrar och 

barn. Pedagogisk dokumentation utvecklades som ett redskap för att skapa 

en demokratisk praktik utifrån tanken om att den synliggör verksamheten 

och därmed möjliggör mångas delaktighet i reflektion över och kommunikat-

ion om förskolans pedagogiska arbete (Barsotti, 2007; Rinaldi, 2006; Vecci, 

2010).  

I Reggios pedagogiska filosofi framhålls barnet som en aktiv individ med 

”hundra språk” och som ständigt försöker skapa mening och förståelse av 

omvärlden. En grundläggande idé är att barnen ska få tillgång till många 

uttrycksformer förutom det talade och skrivna språket, tillgång till sitt eget 

tänkande samt att ge barnen tillit till sin förmåga att göra val och påverka sitt 

eget liv (Barsotti, 1997; Rinaldi, 2006). Därför, framhåller Rinaldi (2006), är 

dokumentation också ett viktigt redskap för barnen och deras lärande. De 

kan se sig själva i ett annat ljus och reflektera över sig själva i relation till 

andra genom att ”revisit and reinterpret their own experiences of the events 

in which they were the direct protagonists” (s. 130). Barnets egna tankar och 

idéer om olika händelser och fenomen ses som resurser för den pedagogiska 

praktiken. Genom dialog tillsammans med barnen utifrån dokumentationer 

tänker man sig att barns strategier, tankar, frågor och tolkningar kan bli 



 

 

lyssnade till för att sedan användas som utgångspunkt för verksamhetens 

utformning. För att få tillgång till barns tolkningar av det aktuella kunskaps-

innehållet ställer pedagogerna öppna frågor som inte förutsätter att det finns 

ett rätt svar (Barsotti, 2007; Rinaldi, 2006; Vecci, 2010). Rinaldi (2006) 

lyfter fram öppenheten inför det oväntade som central för dialogen:   

 
It is of absolute importance. It is an idea of dialogue not as an exchange but 

as a process of transformation where you lose absolutely the possibility of 

controlling the final result. (Rinaldi, 2006, s. 184) 

 

Att gå in i en dialog och vara beredd på att förändra invanda föreställningar 

innebär, enligt Rinaldi, ett särskilt lyssnande och hon talar om pedagogisk 

dokumentation i termer av ett synligt lyssnande (a.a., s. 100). Genom att 

något görs synligt, menar hon att det också blir möjligt att förstå de proces-

ser och relationer som utgör kunskapens byggstenar. Rinaldi (2006) och 

Vecci (2010) talar om Reggios pedagogiska filosofi som relationernas och 

lyssnandets pedagogik. De menar att begreppet lyssnande inte bara handlar 

om att lyssna med öronen utan kan förstås som en metafor för att ha en öp-

penhet och respekt för andra människors tankar och idéer.  

En viktig utgångspunkt i Reggios pedagogiska tänkande är att kunskap be-

traktas som socialt konstruerad av barn, miljö och pedagoger tillsammans, 

en ”participatorisk didaktik, procedurernas och processernas didaktik, som 

kan kommuniceras och delas” (Rinaldi, 2001, s. 84). Rinaldi har använt ut-

trycket ”agerandets pedagogik” (Barsotti, 2007, s. 25) i bemärkelsen att lä-

randet ses som en aktiv process och där kunskap ses som något föränderligt. 

Kommunikation utgör en grundläggande princip i den kunskapssyn som 

präglar verksamheten i Reggio Emilias kommunala förskolor där pedagogisk 

dokumentation har utvecklats som ett redskap för att möjliggöra kommuni-

kation och en reflekterande praktik (Rinaldi, 2006).  

Dokumentation uppfattas i Reggio som en utforskande metodologi då pe-

dagogerna genom att reflektera och analysera dokumentationens innehåll 

utifrån olika teorier ständigt söker förnyade och fördjupade sätt att förstå 

barns lärprocesser. Att låsa fast sig i en teori om barn eller en pedagogisk 

metod anses begränsa pedagogernas möjlighet att samspela med barnen 

vilket i sin tur kan begränsa barnens möjligheter till utveckling och lärande 

(Rinaldi, 2001, 2006). Arbetet i Reggios förskolor sker ofta i projektform, 

”progettazione” (Rinaldi, 2006, s. 72), som drivs framåt av det som kommer 

fram i reflektioner som görs av det som dokumenterats. Lärandeprocessen 

blir då en konstruktionsprocess som består av ett samspel mellan den som 

undervisas (subjektet) och undervisningens objekt. Undervisningens objekt 

ses därför som något relationellt, ”en relationell plats” (Rinaldi, 2001, s. 85). 

En relationell plats beskrivs av Rinaldi som ett kunskapssökande mellan 

pedagoger och barn tillsammans och där kunskap om exempelvis träd inte 



 

 

enbart reproducerar det vi redan vet. Barnets tankar om och upplevelser av 

trädet kan tas tillvara, dokumenteras och reflekteras och därmed tillföra 

andra kunskaper än de som redan är kända. I ett sådant tänkande kan inte 

målet eller resultatet på förhand bestämmas utan hänger ihop med proces-

sen kring lärandets objekt. I det sammanhanget menar Rinaldi att pedago-

gisk dokumentation tillsammans med projektformen kan betraktas som ett 

slags kontinuerlig utvärdering av den pedagogiska verksamheten där process 

och resultat inte går att skilja åt (Rinaldi, 2001).   

Pedagogisk dokumentation såsom den växt fram och används i Reggio 

Emilias förskoleverksamhet kan alltså förstås som sammanlänkad med tan-

kar om demokrati, om barn som resursstarka och om att pedagogik är något 

som barn, vuxna och miljö konstruerar tillsammans genom lyssnande och 

dialog.  
 

2.5 Sammanfattning 
Olika sätt att arbeta med dokumentation i förskolan hänger ihop med de 

tankar och idéer om barns lärande som råder i samhället. Inom den svenska 

förskolan dominerar utvecklingspsykologiska teorier under större delen av 

1900-talet. Barnobservationer används för att dokumentera barns utveckling 

och dessa görs utifrån ett normalitetsideal relaterat till barns mognad och 

biologiska ålder. Syftet är att sätta in rätt stödåtgärder i relation till barnets 

utvecklingsnivå. I slutet av 1960- talet börjar barns utveckling och lärande 

mer och mer ses utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Dialogpedagogiken 

introduceras där barnet som objekt ifrågasätts. Men normalitetsidealet ten-

derar att leva kvar med sitt fokus på barns brister. I slutet av 1970-talet kriti-

seras dialogpedagogiken och fokus i observationer och dokumentationer 

förflyttas mot barns förmågor. Dokumentationspärmar för varje barn, foton 

och dagboksanteckningar för att synliggöra det enskilda barnets förmågor 

börjar användas. I Socialstyrelsens pedagogiska program för förskolan 

(1987) syns både utvecklingspsykologiska och sociokulturella tankegångar. 

Barns utveckling beskrivs följa bestämda faser eller stadier samtidigt som 

samspelet med omgivningen och barns eget deltagande i kunskapsutveckl-

ingen lyfts fram. Under 1990- talet bidrar barndomssociologisk forskning till 

att man börjar tala om barn som medkonstruktörer av kunskap. Därmed 

inriktas dokumentationsarbetet mot barnets perspektiv. Barnintervjuer och 

pedagogisk dokumentation börjar användas alltmer.     

Genom förskolans inträde i det svenska utbildningssystemet, med egen lä-

roplan 1998, reviderad läroplan 2010 och skollagen som regelverk, känne-

tecknas dagens dokumentationskultur alltmer av begrepp som utvärdering 

och kvalitet. Dokumentationsuppdraget har i den reviderade läroplanen 

förstärkts men i Skolinspektionens granskningar framkommer att förskol-

lärare känner sig osäkra i arbetet med dokumentation samt att skilda upp-

fattningar angående innebörden av dokumentationsuppdraget är vanligt 



 

 

förekommande. I det stödmaterial som ges ut 2012 för att underlätta försko-

lans arbete med utvärdering, uppföljning och utveckling av verksamheten är 

det pedagogisk dokumentation som behandlas. Pedagogisk dokumentation 

har sitt ursprung i Reggio Emilias kommunala förskoleverksamhet och har 

utvecklats som en integrerad del av deras pedagogiska arbete. Den pedago-

giska filosofin har sin grund i politiska och teoretiska ställningstaganden 

men kännetecknas av att inte vilja låsa fast sig i en teori om barn eller en 

pedagogisk metod. Istället framhålls demokratiska processer, dialog och 

barns delaktighet för utveckling av pedagogisk praktik och som ett redskap 

för detta har pedagogisk dokumentation utvecklats.     

 

 

  



 

 

3. Tidigare forskning om pedagogisk 
dokumentation 
 

Kapitlet är indelat i tre avsnitt. Det första, ”Forskare beskriver pedagogisk 

dokumentation”, visar hur några svenska forskare beskriver och tolkar peda-

gogisk dokumentation. Detta görs för att få en bättre förståelse för de kom-

mande två avsnitten som innehåller en forskningsöversikt av några nation-

ella och internationella forskningsstudier som gjorts under senare tid om 

pedagogisk dokumentation. Det är vanligt att pedagogisk dokumentation i 

olika populärvetenskapliga texter framställs i positiva ordalag och utifrån 

dess potential. Samtidigt visar forskning att arbetet med pedagogisk doku-

mentation ger upphov till både svårigheter och kritik. Forskningsöversikten 

visar hur denna motsättning har synliggjorts i olika studier och redovisas 

under rubrikerna: ”Positiva effekter av pedagogisk dokumentation” och ”Ne-

gativa effekter av pedagogisk dokumentation”.  

 

3.1 Forskare beskriver pedagogisk dokumentation 
Forskares beskrivningar av pedagogisk dokumentation behandlas här under 

följande rubriker: ”Synliggörandet”, ”Ett verktyg för reflektion, kommunika-

tion och förändring”, ”Ett verktyg för bedömning och systematiskt kvalitets-

arbete” samt ”I relation till olika teorier”.   

  
3.1.1 Synliggörandet     

Innehållet i pedagogisk dokumentation beskrivs av Dahlberg m.fl.(2009) 

som det material som gör den pedagogiska praktiken synlig, hörbar och kon-

kret. Materialet kan bestå av exempelvis anteckningar, ljudupptagningar, 

videoinspelningar, foton eller barns egna alster av olika slag som sedan an-

vänds som underlag för reflektion kring det pedagogiska arbetet (a.a.). Lenz 

Taguchi (2013) gör en motsvarande beskrivning genom att skilja mellan 

dokumentation och pedagogisk dokumentation. Hon beskriver dokumentat-

ionen som tillbakablickande i det att den synliggör något som har hänt och 

menar att dokumentationen blir pedagogisk först när vi reflekterar över den 

och när den får konsekvenser för det fortsatta arbetet. ”Pedagogisk doku-

mentation är därför framåtsyftande”, säger Lenz Taguchi (2013, s. 13).  

Vad som synliggörs i dokumentationer beskrivs ofta med termer som 

barns lärande, lärprocesser, barns eget tänkande och lärstrategier men även i 

termer av pedagogers agerande samt miljö och materials inverkan på det 

som sker i praktiken (Lenz Taguchi, 2012, 2013; Palmer, 2011b). Med ut-

gångspunkt från poststrukturalistisk teoribildning lyfter flera forskare fram 

att dokumentationen även kan synliggöra diskurser och teorier som vi agerar 

utifrån. Genom hur pedagogerna bemöter det barnen gör och säger och ge-

nom vad som i dokumentationen lyfts fram som viktig kunskap kan pedago-



 

 

gers barn- och kunskapssyn synliggöras (se exempelvis Dahlberg & Moss, 

2005; Lenz Taguchi, 2000, 2013). Lenz Taguchi (2012) och Palmer (2011b) 

visar i sina arbeten hur könsstereotyper kan bli synliga genom hur flickor 

respektive pojkar framställs i det som dokumenterats och i relation till peda-

gogens förhållningssätt. 

Flera forskare lyfter fram de etiska dilemman som uppstår i samband med 

synliggörandet i pedagogisk dokumentation (Dahlberg m.fl., 2009; Lenz 

Taguchi, 2000, 2010, 2013; Palmer, 2011b; Sparrman & Lindgren, 2003, 

2010; Wehner Godée, 2010). Palmer (2011b) säger till exempel att i pedago-

gisk dokumentation synliggörs barnen utifrån hur läraren uppfattar dem och 

att den som dokumenterar därför har ett mycket stort etiskt ansvar. Men när 

det gäller innehållet i en pedagogisk dokumentation framhåller Palmer att 

det är händelserna som är av intresse. Det handlar om att fånga ögonblick då 

något spännande händer, att fånga barnens pågående aktiviteter och de re-

lationer som uppstår i mötet med barn och olika material. Det behöver med 

andra ord inte handla om att synliggöra de enskilda individerna:   
 

Det kan vara barnhänder som arbetar med lera, klipper med sax eller klap-

par i takt. Det kan vara fötter som mäter sig med varandra eller pinnar som 

visar längden av en solros. (Palmer, 2011b, s. 55)  

 

För att en dokumentation ska bli till en pedagogisk dokumentation räcker 

det inte, enligt nämnda forskares beskrivningar, att enbart tala om innehållet 

i form av att synliggöra barns lärprocesser, pedagogers agerande eller dis-

kurser. En dokumentation anses bli till pedagogisk dokumentation när 

dokumentationen används aktivt på något sätt.  

3.1.2 Ett verktyg för reflektion, kommunikation och förändring 

Lenz Taguchi (2013) beskriver pedagogisk dokumentation som ”ett förhåll-

ningssätt och en kommunikation” (s. 74) och refererar till att dokumentat-

ionen kan vara som ett underlag för barnen att kommunicera sina kunskaper 

och erfarenheter tillsammans med pedagogerna. Pedagogerna kan också via 

dokumentationer reflektera med både kollegor och föräldrar över barns ut-

forskande (a.a.).     

Det kollektiva reflektionsarbetet betonas som centralt vilket bland annat 

förklaras av att en dokumentation aldrig kan ses som en direkt eller sann 

beskrivning av vad ett barn gör eller av vad som pågår (Dahlberg & Moss, 

2005; Elfström, 2013; Lenz Taguchi, 2000; Palmer, 2011b; Wehner-Godée, 

2010).”Alla former av dokumentation är subjektiva och färgas alltid av den 

som dokumenterar”, säger Wehner-Godée (2010, s. 58). För att inte be-

gränsa barns möjligheter till utveckling och lärande till en tolkning av 

materialet lyfter flera forskare fram betydelsen av att många förståelsesätt 



 

 

kommer till uttryck i reflektionerna (Alnervik, 2013; Elfström, 2013; Palmer, 

2011b).  

För att en dokumentation ska bli en pedagogisk dokumentation kan den 

inte stoppas in i en pärm eller läggas åt sidan för att användas vid något en-

staka tillfälle, menar Palmer (2011b), utan den måste användas kontinuerligt 

i verksamheten. Barn och pedagoger kan till exempel använda dokumentat-

ionen för att minnas och tillsammans reflektera över det som gjorts. I dessa 

reflektioner kan frågor och problem uppstå som kan utforskas vidare och på 

så sätt kan också olika lärprocesser uppstå (a.a.).  

Flera forskare beskriver pedagogisk dokumentation som ett förändrings-

verktyg och där möjligheten till förändring ligger i själva reflektionsarbetet 

(Alnervik, 2013; Dahlberg m.fl. 2009; Lenz Taguchi, 2000, 2013; Wehner-

Godée, 2010). Alnervik (2013) beskriver att pedagogisk dokumentation kan 

bli ett verktyg för förändring genom att nya konkreta arbetssätt dokumente-

ras, reflekteras och analyseras och därmed skapar en dialektik mellan göran-

det, tänkandet och dess konsekvenser.  

  
3.1.3 Ett verktyg för bedömning och systematiskt kvalitetsarbete 

Bjervås (2011) beskriver pedagogisk dokumentation både som ett doku-

mentations- och bedömningsverktyg. Genom att barnet synliggörs genom 

dokumentation anser hon att det är oundvikligt att någon form av gransking 

eller bedömning sker av barnet som individ. Arbetet med pedagogisk doku-

mentation relaterar hon till formativ bedömning i bemärkelsen ”att fokus 

inte enbart läggs på individen utan individen ses som en del i ett samman-

hang, ett sammanhang som är med och formar lärande” (s. 215). 

I likhet med Bjervås (2011) uttrycker även Elfström (2013) att pedagogisk 

dokumentation kan ses som en formativ bedömning. Hon förklarar det uti-

från att arbetet med pedagogisk dokumentation i hennes studie styrde förs-

kollärarnas uppmärksamhet mot barnens frågor och intressen samtidigt som 

utformning av den pedagogiska verksamheten fokuserades. Elfström (2013) 

beskriver pedagogisk dokumentation som en grund för kontinuerlig verk-

samhetsutveckling och systematiskt kvalitetsarbete.   
 
3.1.4 I relation till olika teorier  

Att reflektioner ska göras kring dokumentationen framstår som ett betydel-

sefullt moment i forskares tolkningar av innebörden av begreppet pedago-

gisk dokumentation. Reflektionerna förväntas sedan leda till de val som görs 

inför det fortsatta pedagogiska arbetet. Detta kan i ett teoretiskt perspektiv 

förstås utifrån socialkonstruktionistisk och poststrukturell teoribildning. Där 

ses lärande och kunskap som något föränderligt som uppstår i olika sociala 

processer där barn och vuxna är medkonstruktörer (Dahlberg m.fl, 2009; 

Lenz Taguchi, 2013; Skolverket, 2012). 



 

 

Ett flertal forskare har, som jag tidigare nämnt, tagit utgångspunkt i ett dis-

kursanalytiskt tänkande då de tolkat pedagogisk dokumentation. Det inne-

bär i korthet att man ser den pedagogiska praktiken som ett resultat av dis-

kurser och mellanmänskliga relationer. Intresset riktas mot språket och hur 

diskurser medverkar till att konstruera barnet och oss själva som pedagoger. 

Pedagogisk dokumentation har utifrån sådana teorier beskrivits som ett 

redskap för att synliggöra (avslöja) dominerande diskurser och göra mot-

stånd mot för givet tagna sätt att förstå barn och lärande (Dahlberg m.fl, 

2009, Dahlberg & Moss, 2005; Lenz Taguchi, 2000).  

På senare tid har det blivit allt vanligare att forskare har förflyttat sitt tän-

kande om pedagogisk dokumentation från att ta avstamp i diskursiv post-

strukturell teoribildning mot så kallade posthumanistiska teorier och de 

franska filosoferna Gilles Deleuzes och Félix Guattaris tänkande. (Dahlberg 

& Moss, 2005; Elfström, 2013; Lenz Taguchi, 2010, 2012; Olsson, 2009, 

2012, 2013). I posthumanistiska teorier ses inte bara diskurser och mänsk-

liga handlingar ha kraft att påverka det som sker. Här erkänns även materi-

alitet ha agens för hur kunskap skapas och för hur vi skapar oss själva som 

subjekt.8 Uppdelningen mellan diskurs/materialitet ifrågasätts, istället ses 

de som sammanflätade med varandra och anses i ett samhandlande ha lika 

stor kraft att påverka en lärandesituation. Genom att sätta in pedagogisk 

dokumentation i ett sådant tänkande beskriver Lenz Taguchi (2010, 2012) 

pedagogisk dokumentation som en aktiv agent.9 Det betyder att pedagogisk 

dokumentation tillsammans med diskurser, den som lär och den omgivande 

miljön, gör något med en lärandesituation (a.a.). 

I Skolverkets stödmaterial (Skolverket, 2012) har också utgångspunkten 

tagits i posthumanistiskt tänkande. Arbetet med pedagogisk dokumentation 

beskrivs här som en motor som sätter igång en kunskapsapparat, vilken be-

står av teoretiska synsätt, praktiska tillvägagångssätt, förhållningssätt, barn, 

personal och läroplanen. Dokumentationen beskrivs som en materialitet 

med kraft att påverka det pedagogiska arbetet (a.a., s. 18). 

Med stöd i Deleuzes och Guattaris filosofi har Olsson (2009, 2012, 2013) i 

sina studier använt pedagogisk dokumentation för att ta vara på den kraft 

och rörelse som kan förstås som inneboende (immanent) i barns experimen-

terande och utforskande lärande. Det handlar om att se lärandet som ett 

rörligt relationellt fält (jämför Rinaldi, 2001) fullt av möjliga vägar och in-

gångar till skillnad mot att se lärandet som en linjär process mot ett förutbe-

                                                             

 

 
8 Fysikern Karen Barads teorier har haft stor betydelse för den posthumanistiska teoribildningen för svenska 

forskare inom pedagogik och didaktik. För vidare läsning se Palmer (2011a).  

  
9 Lenz Taguchi (2012) utvecklar dessa tankar under begreppet intra-aktiv pedagogik. Se även Skolverket 

(2012).  



 

 

stämt mål (Dahlberg & Moss, 2005). Olsson (2013) beskriver i sitt projekt att 

pedagogisk dokumentation tillsammans med begrepp från Deleuzes och 

Guattaris tänkande kan bli ett didaktiskt verktyg som följer med i det som 

sker i nuet och som välkomnar det oförutsedda. Dokumentationen betraktas 

som en händelse och kan då användas för att få syn på något oväntat som vid 

en första anblick inte uppmärksammas men som när det upptäcks kan ge 

drivkraft i det pedagogiska arbetet (Elfström, 2013; Olsson 2012, 2013).    

 

3.2 Positiva effekter av pedagogisk dokumentation  
De positiva effekter som visats i studier om pedagogisk dokumentation har 

samlats under följande två rubriker: ”Möjliggör förändring, fördjupning och 

formativ bedömning” och ”Möjliggör nya förståelser av barns lärprocesser”. 

Gränsdragningen är inte självklar; det är utifrån min tolkning av studiernas 

tyngdpunkter som indelningen har gjorts.  

3.2.1 Möjliggör förändring, fördjupning och formativ bedömning  

Två nyutkomna svenska doktorsavhandlingar behandlar förskolans arbete 

med pedagogisk dokumentation utifrån dess möjlighet till verksamhetsut-

veckling (Alnervik, 2013; Elfström, 2013). Båda studierna har gjorts i arbets-

lag med erfarenhet av att arbeta med pedagogisk dokumentation.  

Alnervik (2013) har inriktat sin studie mot hur förändringsprocesser kan 

förstås utifrån arbete med pedagogisk dokumentation över tid. Empirin be-

står av intervjuer och nätverkssamtal där de deltagande förskollärarna har 

berättat om sina erfarenheter av förändringar som skett utifrån arbetet med 

pedagogisk dokumentation. Med hjälp av verksamhetsteori har hon visat hur 

så kallade motsättningar i systemet bidragit till förändringar av såväl barn-

gruppsarbete som organisation på enhetsnivå. Motsättningar uppstod ge-

nom att dokumentationsarbetet ledde till epistemologiska och ontologiska 

diskussioner som i sin tur medförde förändrade arbetssätt i barngruppen. 

Deltagarna i studien uttrycker att samtalen fördjupades kring vissa begrepp 

som gjorde att de fick syn på det egna förhållningssättet i mötet med barnen. 

Organisationen av arbetslagen förändrades då de övergick till att reflektera i 

utvidgade arbetslag. Det utvidgade arbetslaget bidrog till flera perspektiv och 

gav nya insikter om det pedagogiska arbetet. Alnervik menar att föränd-

ringsprocessen kan förstås som ett expanderat lärande genom att förskollä-

rarna fick en ökad medvetenhet om sin praktik. Hon beskriver förskollärar-

nas förändrade sätt att tänka kring pedagogik i termer av att gå från ”en för-

utbestämd verksamhet” till ”ett tolkande och experimenterande förhåll-

ningssätt” (a.a., s. 140).  



 

 

Elfström (2013) kallar sin forskningsmetod för ”experimenterande aktions-

forskning” (s. 139) då hon varit delaktig i arbetslagets samtal om och tolk-

ningar av dokumentationer samtidigt som hon själv dokumenterat processen 

och laborerat med teoretiska begrepp.10 I Elfströms studie framgår att den 

pedagogiska dokumentationen styr in lärarnas samtal på ämnesinnehåll som 

relaterar till läroplanens målområden. Elfström har också sett att samtal där 

barnens frågor är i fokus öppnar upp för reflektioner över förskollärarnas 

egna sätt att tänka kring det aktuella ämnesinnehållet. På motsvarande sätt 

som i Alnervik (2013) har det i Elfströms material framkommit att arbetet 

med pedagogisk dokumentation gett upphov till reflektionsprocesser där 

förskollärarna omprövar sin barn-, kunskaps- och lärandesyn. Elfströms 

studie pekar mot att dokumentationen styr in förskollärarna mot ett lyss-

nande på barns intressen, nyfikenhet och lärprocesser. Hon uttrycker det 

som att reflektions- och analysarbetet ”vidgade förskollärarnas kompetens 

att se och omfatta relationer mellan pedagogisk miljö, material, innehåll, 

barngruppen och deras egna intentioner och förhållningssätt som pedago-

ger” (Elfström, 2013, s. 263). Elfström lyfter fram pedagogisk dokumentat-

ion som ett verktyg för utvärdering av det egna arbetet och för att få nya 

insikter om barnens strategier i lärandet samtidigt som dokumentationen 

kan fungera som en bas för att förstå den pedagogiska praktiken på nya sätt.  

Bjervås (2011) har ur ett diskursanalytiskt perspektiv studerat pedagogisk 

dokumentation som ett bedömningsverktyg i förskolan. Hon har i sin studie 

följt två arbetslag och analyserat de reflektionssamtal som förts utifrån 

dokumentationer. De positiva effekter som framkommer i materialet handlar 

bland annat om att pedagogerna utifrån dokumentationen lyfter fram bar-

nens styrkor, kreativitet, intressen och lärprocesser. Att barn blir sedda som 

kompetenta lärande individer menar Bjervås, med hänvisning till tidigare 

forskning om bedömning, är betydelsefullt för barns lust att lära. Förskollä-

rarna i studien upplever också att arbetet med pedagogisk dokumentation 

medverkar till att barnen både får visa och använda sina förmågor då den 

också fungerar som ett kommunikationsstöd för de barn som ännu inte ut-

vecklat verbal förmåga. Bjervås (2011) förordar här pedagogisk dokumentat-

ion som bedömningsverktyg före standardiserade tester och kartläggningar 

vilka hon menar kräver att barnet ska anpassas efter förbestämda kunskaper 

och förmågor varpå andra förmågor som barnet har kan missas.  

Både Bjervås (2011) och Elfström (2013) menar utifrån sina studier att 

man kan tala om pedagogisk dokumentation som ett formativt bedömnings-

                                                             

 

 
10 Elfströms doktorsavhandling bygger på den intervjustudie om individuella utvecklingsplaner som redovi-

sats i en tidigare licentiatuppsats (Elfström, 2005). Doktorsavhandlingens huvudstudie belyser en förskolas 

arbete med pedagogisk dokumentation. Det är huvudstudien jag refererar till här.  



 

 

verktyg där det kollegiala reflektionsarbetet leder till att barns lärprocesser 

sätts i relation till pedagogernas förhållningssätt och till den pedagogiska 

verksamheten vilket i sin tur får inverkan på hur pedagogiken utformas.  

Även i ett par internationella forskningsprojekt har pedagogisk doku-

mentation studerats utifrån ett bedömningsperspektiv. Buldu (2010) har i 

ett forskningsprojekt i Förenade Arabemiraten undersökt värdet av att an-

vända pedagogisk dokumentation som ett verktyg för formativ bedömning 

för förskollärare, förskolebarn och deras föräldrar. Vid projektets början 

hade ingen av de deltagande lärarna någon tidigare erfarenhet av pedagogisk 

dokumentation. MacDonald (2007) har gjort en snarlik studie i fem kana-

densiska förskolor som fokuserade barns skriftspråkliga lärande i relation till 

arbetet med pedagogisk dokumentation och i samverkan mellan barn, lärare 

och föräldrar. Även i den studien var det första gången som lärarna arbetade 

med pedagogisk dokumentation.  

Både Buldus och MacDonalds studier genomfördes med deltagande ob-

servationer och intervjuer. Enligt lärarnas uttalanden i Buldus (2010) studie 

hade arbetet med pedagogisk dokumentation hjälpt dem att få fördjupad 

förståelse för barnens kunskaper och förmågor vilket i sin tur blev till hjälp 

för lärarna att utmana och stödja barnens lärande. Några lärare i MacDo-

nalds (2007) studie uppmärksammade att dokumentationsarbetet bidrog till 

att de fick syn på andra förmågor hos barnen än vad standardiserade tester 

vanligtvis undersöker (jämför Bjervås, 2011). Angående dokumentationens 

förtjänster när det gällde barnen, upplevde lärarna i Buldus (2010) forsk-

ningsprojekt att dokumentationen ökade barnens deltagande, motivation 

och intresse i lärandet genom att den gjorde det möjligt för barnen att åter-

besöka, ”revisit”, (s. 1446) det som gjorts och reflektera över sitt eget lä-

rande. De så kallade återbesöken bidrog också, enligt lärarna, till ett ökat 

kollektivt lärande då barnen samarbetade, utbytte idéer och därmed lärde sig 

av varandra. I några utsagor från MacDonalds (2007) studie uttryckte lärar-

na att barnen började se sig själva som ”learners” och som ”writers” (s. 239) 

och att dokumentationerna bidrog till att barnen verkade bli stolta och ta sin 

egen lärprocess på större allvar. Föräldrarna uttryckte i både MacDonalds 

och Buldus studier att arbetet med pedagogisk dokumentation hade innebu-

rit möjligheter för dem att utbyta idéer med förskollärarna samt att de också 

fått insikter och förståelse för barnens erfarenheter och lärande i förskolan. 

MacDonald (2007) lyfter fram pedagogisk dokumentation som ett alternativ 

till traditionella standardiserade utvärderingsverktyg i förskolan och menar i 

likhet med andra forskare (Buldu, 2010; Bjervås, 2011; Elfström, 2013) att 

den kan betraktas som ett verktyg för formativ utvärdering och bedömning.  

3.2.2 Möjliggör nya förståelser av barns lärprocesser  

I ett finskt projekt med namnet ”The fan of the child” (barnets solfjäder) har 

Rintakorpia, Lipponena & Reunamo (2014) undersökt möjligheten med pe-



 

 

dagogisk dokumentation som ett sätt öka förståelsen för de yngsta förskole-

barnens livsvärld. Projektet har gjorts i samverkan med sju familjer och sju 

barn i åldrarna 1–3,5 år. Den pedagogiska dokumentationen genomfördes 

med en solfjädersformad folder där foton och tillhörande anteckningar 

kunde sättas in. Solfjädern fylldes successivt på, av föräldrar respektive för-

skollärare, med foton som kunde ge information om barnets livsvärld i och 

utanför förskolan. Föräldrar och förskollärare uttryckte att solfjädern som 

dokumentation bidrog till att ge de yngsta barnen röst genom att synliggöra 

deras intressen, vad de tyckte om eller inte tyckte om. Bilderna påverkade 

enligt både föräldrar och förskollärare barnets delaktighet både i hemmet 

och i förskolan. Föräldrarna berättade att utforskandet av solfjäderns bilder 

tillsammans med barnet gav möjlighet till gemensamma samtalsämnen sam-

tidigt som det bidrog till barnets språkutveckling då nya ord och uttryck 

kunde användas utifrån vad fotona visade. Genom att involvera föräldrarna i 

dokumentationen menar Rintakorpia m.fl. (2014) att pedagogisk doku-

mentation kan möjliggöra en reflekterande och demokratisk praktik (jämför 

exempelvis Dahlberg m.fl., 2009 och Rinaldi, 2006) 

Utifrån en posthumanistisk (se avsnitt 3.1.4) förståelse kan en doku-

mentation i sig ses som en drivkraft i en pågående lärsituation (Lenz 

Taguchi, 2012; Skolverket, 2012). Lenz Taguchi (2012) beskriver utifrån en 

tidigare studie en situation då några barn i en förskola bygger ett hus av klot-

sar samtidigt som de berättar en historia om det de bygger. Pedagogen do-

kumenterar under tiden genom att skissa bygget och anteckna vad barnen 

säger. Barnen använder kontinuerligt dokumentationen för att jämföra sitt 

bygge med skisserna och omväxlande korrigera skisserna och sitt eget bygge. 

Ibland ombeds pedagogen att läsa vad hon skrivit vilket leder till att barnen 

förändrar sin historia och sitt byggande. Detta menar Lenz Taguchi (2012) är 

ett exempel på att dokumentationen tillsammans med barnen gjorde något 

med händelsen. Dokumentationen blev en agent ”med kraft och agens att 

påverka det som skulle hända härnäst” (s. 111). Om man i arbetet med peda-

gogisk dokumentation uppmärksammar att allt som omger en lärandesituat-

ion, inklusive dokumentationer, ting, rum och människor, tillsammans bil-

dar ett nätverk med kraft att påverka, kan nya förståelser av barns lärproces-

ser bli möjliga (Lenz Taguchi, 2011; Palmer, 2011b). 

Olsson (2009, 2012, 2013) framhåller i sina studier, med hjälp av De-

leuzes och Guattaris filosofi (se avsnitt 3.1.4), att pedagogisk dokumentation 

kan möjliggöra lärprocesser som ligger nära barns egna strategier för lä-

rande. Olsson (2012, 2013) beskriver ett läs- och skrivprojekt med förskole-

barn där pedagogisk dokumentation använts för att följa barnens intentioner 

och barnens lust till experimenterande och utforskande. Dokumentationer 

har av Olsson inte betraktats som representationer av vad som har hänt utan 

som ett levande material som kan inbjuda till fortsatt utforskande och nya 

upptäckter (Lenz Taguchi, 2012). Genom att samla information (observera, 



 

 

filma, intervjua m.m.) om vad som verkade fängsla barnen beskriver Olsson 

(2012) att ”oemotståndliga möjligheter för läsande och skrivande” (s. 89) 

kunde iscensättas.   

Olsson menar att pedagogisk dokumentation kan utmana det domine-

rande sättet att tänka kring lärande i förskola och skola vilket hon liknar vid 

att tämja lärprocesser, då man strävar efter att barn ska uppnå på förhand 

bestämda kunskapsmål. I arbetet med pedagogisk dokumentation, menar 

Olsson (2009) att lärande istället måste betraktas som något omöjligt att 

förutse, planera eller värdera utifrån en fördefinierad standard. Genom att 

på allvar lyssna in barns egna frågor och strategier kan nya sätt att förstå de 

yngsta barnens lärprocesser möjliggöras och därmed kan också nya kreativa 

sätt att utforma den pedagogiska praktiken utvecklas (Olsson, 2013). På 

samma sätt uppmärksammade Elfström (2013), då hon prövade en imma-

nent forskningsansats (s. 143), att när förskollärarna i hennes studie stan-

nade upp kring en dokumentation och genom barnens frågor och innehålls-

fokus fick syn på oväntade och oförutsedda fenomen ledde det till ”aha- upp-

levelser” som gav energi, kraft och framförallt nya ingångar för det fortsatta 

arbetet.   

Även Unga (2013) har i sin licentiatuppsats utgått från Deleuzes och Guat-

taris filosofiska tänkande. I studien redovisas en matematisk situation som 

planerats av pedagogerna på ett särskilt sätt. Med Deleuzes och Guattaris 

begrepp kallar Unga detta för ett ”segmenterat rum” där material, pedagoger 

och miljö utgör ”fixerade element som skapar en tydlig form för vad som är 

möjligt att göra, både för barnen och för pedagogerna, i den presenterade 

situationen” (a.a., s. 64). Motsatsen kallas här för ”mjuka rum” och symboli-

serar ett rum för variation och tillblivelse. Unga menar att pedagogisk 

dokumentation kan vara ett verktyg för att öppna upp till ett så kallat ”mjukt 

rum” genom att i reflektioner kring dokumentationen följa upp och möta 

barnens egna idéer. Barns lust och intresse kan då ge inspiration och smitta 

av sig till flera. ”Genom ”smitta” kan en gemenskap och ett tillsammansskap 

bli möjligt och kollektivt grupplärande ske”, säger Unga (2013, s. 69).  

Olssons (2009, 2012) och Ungas (2013) studier kan sägas fokusera barns 

deltagande och inflytande i den pedagogiska praktiken genom pedagogisk 

dokumentation. Detta är också intressefokus i en engelsk artikel av Bath 

(2012) där följande frågeställning diskuteras: ”How can we achieve a peda-

gogy which involves children in documentation?” (s. 194). Frågan diskuteras 

utifrån en tidigare studie som visat att engelska förskolebarn inte upplevde 

sig ha delaktighet eller inflytande i vare sig dokumentation eller den pedago-



 

 

giska praktikens utformning.11 Bath för i artikeln en diskussion utifrån olika 

forskningsrapporter och med utgångspunkt i Reggio Emilias kommunala 

förskolor där hon hänvisar till Rinaldi (2006). Det hon kommer fram till är 

att pedagogisk dokumentation kan vara en möjlig väg för att uppnå vad hon 

kallar för ”participatory didactics” (Bath, 2012, s. 196) (jämför Rinaldi, 

2001). Hon framhåller att en sådan pedagogik måste inkludera alla delta-

gare, barn, lärare och föräldrar i kontinuerliga lärprocesser. En sådan peda-

gogik inbegriper att barn och vuxna tillsammans dokumenterar lärande och 

tillsammans utvecklar sätt att kommunicera kunskap och lärande. Detta, 

menar Bath, kräver av lärarna en acceptans av osäkerhet och oförutsägbar-

het samt ett klimat där olika perspektiv samtidigt kan få betydelse för den 

pedagogiska praktiken. Det är också ställningstaganden som framhålls av 

flera andra forskare (se exempelvis Alnervik, 2013; Dahlberg & Moss, 2005; 

Elfström 2013; Rinaldi, 2006). 

  

3.3 Negativa effekter av pedagogisk dokumentation  
De negativa effekter som uppmärksammats i olika studier har visat sig 

handla om svårigheter i praktisk handling men även om farhågor och kritik 

mot vad arbetet med pedagogisk dokumentation kan leda till. Detta redovi-

sas här under rubrikerna ”Svårigheter i praktiskt genomförande” samt ”Far-

hågor och etiska dilemman”. 

  
3.3.1 Svårigheter i praktiskt genomförande  

I ett flertal forskningsstudier framkommer oro och svårigheter i samband 

med dokumentationsarbetet. Emmoth (2013) har i sin licentiatuppsats bland 

annat studerat förskolepedagogers förhållande till att dokumentera och ana-

lysera barns utveckling och lärande. I studiens intervjuer uttryckte deltagar-

na oro och osäkerhet över vad som ska dokumenteras, hur pedagogisk 

dokumentation ska utföras och vilken funktion dokumentationerna ska fylla. 

Några uttryckte också oro över att dokumentationen kräver stora arbetsin-

satser och tid av pedagogerna.  

Liknande berättelser återfinns i Fleet, Patterson & Robertson (2012). Där 

redovisas ett flertal projekt där pedagogisk dokumentation har introducerats 

i förskoleverksamheter i Australien, Canada och Nya Zeeland. Bland annat 

framkommer att deltagarna i början upplevde oro och osäkerhet huruvida de 

dokumenterade barns lärande på ”rätt sätt” (Patterson, 2012, s. 91). Uttalan-

den förekommer också från flera deltagare om att de blev mera medvetna om 

deras roll i barnens lärande vilket ledde till utmaningar för dem som peda-

                                                             

 

 
11 Studien gjordes på uppdrag av the Department for Children, Schools and Families (DCSF) och undersökte 

3-5-åriga barns erfarenheter av förskolan. 



 

 

goger. De uttryckte att det var svårt att hitta en balans mellan att inte in-

kräkta för mycket på barns egna lärprocesser samtidigt som de inte ville 

missa möjligheten att stödja ett fördjupat lärande (a.a.).  

Buldu (2010) konstaterar att det inte var någon av de deltagande lärarna 

som uttryckte att det var enkelt med pedagogisk dokumentation. Några 

aspekter som framhölls som extra krävande var att ta ställning till vad som 

skulle dokumenteras och att välja vilka dokumentationer som skulle använ-

das för reflektion. Det kollektiva reflektions- och analysarbetet upplevdes 

också som ansträngande och tidskrävande.  

I MacDonalds (2007) studie, som bedrevs som ett tidsbegränsat projekt, 

var det endast en av fem deltagande lärare som fortsatte med pedagogisk 

dokumentation efter att forskningsprojektet avslutats. De problem som 

angavs som hinder för att fortsätta var av organisatorisk karaktär. Framför-

allt var tidsbristen för gemensam reflektion och analys ett problem som lyf-

tes fram. För att kunna anamma pedagogisk dokumentation krävs, enligt 

MacDonald, en organisation där samarbete med kollegor, föräldrar och barn 

ses som resurser i det pedagogiska arbetet. Elfström (2013) uppmärksam-

mar också vikten av en organisation som stödjer ett reflekterande och expe-

rimenterande förhållningssätt. Hon konstaterar dessutom att pedagogisk 

dokumentation kräver både praktisk kunskap i att hantera olika medier och 

teoretisk kunskap som grund för reflektion och analys, något som hennes 

studie visar kan ta tid att utveckla i en personalgrupp.  

I Bjervås (2011) avhandling framkommer att lärarna upplever svårigheter 

att hitta en balansgång i hur mycket som ska dokumenteras. Om för mycket 

dokumentation görs kan det leda till att den samlas på hög och inte används 

för reflektion vilket deltagarna upplever som icke meningsfullt. Studiens 

material visar också att svårigheter upplevs i samband med själva doku-

mentationsmomentet. Det kommer till uttryck genom begrepp som ”oros-

moment”, ”närhet” och ”distans” (s. 211). Lärarana uppfattar att kameran 

distanserar dem från barnet, vilket leder till att de ibland avstår från att do-

kumentera. Deltagarna i både Bjervås (2011) och Buldus (2010) studie efter-

frågar möjligheten att dokumentera tillsammans med en kollega för att 

kunna upprätthålla såväl närhet som distans till den situation som är fokus i 

dokumentationsprocessen.  

Emilson & Pramling Samuelsson (2012, 2014) har genom videoobservat-

ioner studerat kommunikationen mellan förskollärare och barn i doku-

mentationssituationer. Resultatet visar att det i flera situationer inte före-

kommer någon kommunikation alls. Förskollärarna fick istället rollen som 

iakttagare av barnen när de dokumenterade och den ömsesidiga relationen 

uteblev, vilket kan jämföras med Bjervås (2011) studie då deltagarna ut-

tryckte att kameran skapade distans till barnen. Emilson & Pramling Samu-

elsson (2012, 2014) gör tolkningen att barnen blev förskollärarnas studieob-

jekt och att relationen i samtalen mellan förskollärarna och barnen ofta blev 



 

 

asymmetrisk och av subjekt–objektkaraktär, ”vilket kan sägas gå stick i stäv 

med en av den pedagogiska dokumentationens grundläggande idéer om att 

göra barn till subjekt” (Emilson & Pramling Samuelsson, 2012, s. 15).  

Emilson & Pramling Samuelsson (2012) kommer fram till att den kom-

munikationsform som dominerar i deras studies material kan benämnas för 

strategiskt handlande. Det visar sig genom att förskollärarna ofta vill att 

barnen ska prestera något specifikt och därför ställer frågor till barnen mot 

bakgrund av vad de själva har för intention med den aktivitet som dokumen-

teras. Barnen i studien försöker leva upp till förväntningarna genom att 

svara eller peka på det som förskolläraren har fokuserat (a.a.). Detta kan 

relateras till tankar som tidigare berörts om att en dokumentation aldrig är 

neutral utan färgad av våra subjektiva uppfattningar, värderingar och i det 

här fallet våra intentioner (se exempelvis Lenz Taguchi, 2000, 2010, 2013; 

Palmer, 2011b; Rinaldi, 2006; Wehner-Godée, 2010).  

 
3.3.2 Farhågor och etiska dilemman 

Den kollektiva reflektionen som ett moment i pedagogisk dokumentation 

framhålls i tidigare forskning som en möjlighet till att nå förnyade förståel-

ser av barns lärprocesser och den pedagogiska praktiken (exempelvis, Alner-

vik, 2013; Bjervås, 2011; Elfström, 2013; Olsson, 2009 och Unga, 2013). Men 

innehållet för reflektionen uppmärksammas av några forskare även kunna 

leda till rakt motsatta effekter.  

Olsson (2009) varnar för risken att vi dokumenterar det vi redan vet om 

barn och lärande och genom att göra det så betraktas dokumentationen som 

en representation av vad som faktiskt har hänt. Därmed, säger Olsson, fryser 

vi tankarna och reflektionerna riskerar att inte leda till några nya oförut-

sedda upptäckter angående de lärprocesser som pågår. ”Det kan vara svårt 

att överge vanemässiga tankemönster och praktiker eftersom de får oss att 

känna oss trygga” (Lenz Taguchi, 2012, s. 97). Det kan göra att vi i doku-

mentationen söker efter igenkänning och därför inte öppnar upp för varia-

tioner och förändringar (a.a.). Även om nya tolkningar görs och nya teorier 

formuleras riskerar vi att låsa fast dessa som nya normaliteter. Detta är 

också risken med pedagogisk dokumentation då vi med ord och bild formu-

lerar kunskap och teori (Lenz Taguchi, 2012). Därför, menar Lenz Taguchi, 

blir det viktigt att försöka förstå en dokumentation på många olika sätt.   

Elfström (2013) är inne på samma linje då hon noterar att arbetsformen 

pedagogisk dokumentation i sig innehåller grundantaganden som pedago-

gerna blir bärare av. Den kollegiala reflektionen kan då göra att arbetslagen 

får en gemensam referensram och ett gemensamt språk för det pedagogiska 

arbetet. ”Ett gemensamt språk som både kan öppna för eller begränsa möj-

ligheten till förändring” (Elfström, 2013, s. 264). Samtidigt menar Elfström 

att om inte lärare i förskolan får tid eller möjlighet att sätta sig in i de teore-

tiska tankar som ligger bakom arbetet med pedagogisk dokumentation finns 



 

 

risk för att dokumentationer görs utan att användas för att till exempel ut-

mana barns lärprocesser eller för planering av verksamheten. Istället kan det 

resultera i att dokumentationer endast synliggör vad barnen gjort och stan-

nar vid att pryda en vägg eller sättas in i en pärm (Palmer, 2011b). Pedago-

gisk dokumentation riskerar då att bli reducerad till enbart en teknik 

(Elfström, 2013). 

Förskolan som en del i ett utbildningssystem är också en del i en mark-

nadsdiskurs med krav på kvalitetssäkringar där kunskap betraktas som kapi-

tal på motsvarande sätt som ekonomiskt kapital (Lind, 2010). Lind lyfter i 

sin forskning fram visuell kultur som en framväxande diskurs där det visu-

ella betonas alltmer för förståelse och kunskapsproduktion. En dokumentat-

ion kan då bli ett sätt att enbart redovisa kvalitet genom att styra blicken mot 

ett kompetent barn (se även Emilson & Pramling Samuelsson, 2012). Vall-

berg Roth (2011) tolkar det ideala förskolebarnet i relation till läroplanen 

(Lpfö 98, 2010) som ett ”kvalitetssäkrat världsbarn” som kan beskrivas som 

ett ”kompetent barn vars lärande och kunnande i språk- kommunikation, 

matematik, naturvetenskap och teknik är förstärkt och systematiskt doku-

menterat” (Vallberg Roth, 2011, s. 119-120). Hon ställer sig frågande till på 

vilket sätt diskussioner förs om vad bedömning och dokumentation innebär 

för barnen, verksamheten och samhället och om det leder till en kvalitets-

styrd eller nyfikenhetsdriven barndom.   

Dahlberg m.fl. (2009) relaterar kunskapsproduktion till produktion av 

makt och menar att även i arbetet med pedagogisk dokumentation görs klas-

sificeringar och kategoriseringar som framställer och konstruerar barnets 

identitet. I Bjervås (2011) studie talar deltagarna exempelvis väldigt lite om 

barns sårbarhet och behov av stöd. Det gör att Bjervås undrar om det finns 

risk att barn i pedagogisk dokumentation, med dess starka koppling till talet 

om det kompetenta barnet, klassificeras på ett sätt som gör att det enbart 

skapas utrymme för barns kompetenser och att barns sårbarhet kommer i 

skymundan. ”Om vi inte är uppmärksamma kan dokumentationen bli en 

praktik för att utöva, inte för att motstå, kontroll och makt”, säger Dahlberg 

m.fl. (2009, s. 232) och betonar att vi alltid måste ställa oss frågan om vad 

som är etiskt försvarbart att dokumentera.  

Flera forskare uppmärksammar problematik angående etik i samband 

med pedagogisk dokumentation. Alnervik (2013) hävdar i sin avhandling att 

etiska diskussioner ständigt bör föras utifrån den makt man som förskollä-

rare har genom hur barnet framställs i dokumentationen och genom de re-

flektioner som görs. Palmer (2011b) nämner som ett exempel att om lik-

nande dokumentationer görs av samma barn upprepade gånger bidrar det 

till hur barnets uppfattning om sig själv skapas. Den snabbt utvecklade tek-

niken i relation till etiska aspekter är något som Wehner-Godée (2010) tar 

upp. Hon menar att olika medier ställer nya etiska krav på respekt och före-

slår att den som ska dokumentera alltid ställer frågor som: ”Vad är det jag 



 

 

önskar fånga in? Vad ska jag använda materialet till? Vem ska se det? Kan 

det tänkas att någon är emot att jag dokumenterar?” (a.a., s. 60).   

Med utgångspunkt i etiska aspekter och ett barnperspektiv problematise-

rar Sparrman & Lindgren (2003, 2010) förskolans arbete med dokumentat-

ion och då specifikt den så kallade synliggörande dokumentationen, ”visual 

documentation” (2010). De talar om en ny diskurs i förskolan där synliggö-

rande dokumentation har kommit att betraktas som en normalitet och för-

fattarna är kritiska till att denna typ av dokumentation oftast framställs som 

odelat positiv i såväl styrdokument som i annan litteratur. Barns egna öns-

kemål om att bli dokumenterade diskuteras av Svenning (2012) som ställer 

frågor om hur stort inflytande barn har i vad som dokumenteras och i vilken 

grad barn har möjlighet att slippa bli dokumenterade.  

Utifrån att dokumentation syftar till att synliggöra tankar, handlingar och 

utsagor, relaterar Sparrman & Lindgren (2003), precis som flera andra fors-

kare (exempelvis Alnervik, 2013; Dahlberg m.fl., 2009; Lenz Taguchi, 2000, 

2012) till aspekter av makt och maktpositioner: 

 
I dokumentationsprojekt är barn både betraktade och betraktare i relation 

till andra barn, men de är alltid betraktade i relation till vuxna, vare sig det 

rör sig om förskolans personal, föräldrar eller politiker. (Sparrman & Lind-

gren, 2003, s. 62)  

 
Därmed riskerar barnen i förskolans dokumentationsarbeten att få en un-

derordnad position där pedagoger och andra barn har definitionsmakt, me-

nar Sparrman & Lindgren (2003). Vidare lyfter de fram argumentet att 

dokumentation kan bli ”ett nytt sätt att bli barn på” (s. 62) då dokumentat-

ionen kan påminna barnen om hur de i andras ögon förväntas uppträda för 

att vara ”goda barn” (jämför Emilson & Pramling Samuelsson, 2012 och 

Bjervås, 2011).  

Ytterligare en kritisk frågeställning som tas upp i Sparrman & Lindgren 

(2010) är om dokumentationen kan leda till att vänja barn vid att okritiskt 

acceptera olika övervakningstekniker då de framhåller att gränsen mellan att 

bli dokumenterad och övervakad är hårfin. De frågar sig om dokumentation 

av barn, som har som uttalat syfte att låta det enskilda barnets förmågor och 

önskningar komma till uttryck, istället blir en maktapparat för självreglering. 

Detta resonemang kan kopplas till Buldus (2010) studie där lärarna uttalade 

att barnen verkade förändra sitt beteende när de blev medvetna om att det 

togs bilder av dem som sedan skulle komma att bli synliggjorda för föräldrar 

och kamrater. Några av lärarna uttryckte att det därmed blev svårt att fånga 

autentiska situationer med digitalkamera (Buldu, 2010). 

Utifrån det etiska perspektivet har Dahlberg m.fl. (2009) kallat pedago-

gisk dokumentation för ett riskfyllt företag då pedagoger genom sitt infly-

tande över barnens identitetskonstruktion utövar makt och kontroll. De sä-



 

 

ger också att ”vi måste se att risker och möjligheter inte är motsatser utan 

existerar samtidigt” (s. 231). Det har också varit intentionen med denna 

översikt som visat hur både negativa och positiva effekter framkommit i 

forskningen.   

 

3.4 Sammanfattning 
Pedagogisk dokumentation beskrivs av forskare omväxlande som en kom-

munikation, ett förhållningssätt, ett verktyg för förändring, utvärdering, 

formativ bedömning eller som grund för ett systematiskt kvalitetsarbete. Det 

kan handla om att synliggöra barns lärprocesser, barns egna teorier och 

lärstrategier men även pedagogers agerande, barn- och kunskapssyn samt 

miljö och materials inverkan i lärsituationer. En dokumentation beskrivs av 

forskare bli till pedagogisk dokumentation när dokumentationen används 

aktivt på något sätt. Pedagogisk dokumentation får olika fokus och blir till 

olika slags verktyg beroende på vilka teoretiska perspektiv som tas. På senare 

tid har allt fler forskare intresserat sig för att förstå pedagogisk dokumentat-

ion utifrån ett posthumanistiskt synsätt vilket även Skolverkets stödmaterial 

tar utgångspunkt i. 

I forskningsstudier framkommer både positiva och negativa effekter av 

pedagogisk dokumentation. Positiva effekter uttrycks framförallt som att de 

kollegiala reflekterande samtalen bidrar till att lärarna omprövar sin barn-, 

kunskaps- och lärandesyn. En annan positiv effekt som lyfts fram är att pe-

dagogisk dokumentation kan göra det möjligt att på ett fördjupat sätt ta del 

av barns frågor och lärprocesser. Att dokumentationen i sig kan påverka 

vilken riktning det pågående arbetet tar lyfts också fram. På så sätt framhålls 

pedagogisk dokumentation som ett verktyg för en alternativ pedagogik som 

istället för en förutbestämd pedagogik bejakar oförutsedda vägar för läran-

det. Pedagogisk dokumentation framhålls också som ett verktyg för formativ 

bedömning och kvalitetsarbete i förskolan.   

Negativa effekter har kommit till uttryck som svårigheter i praktiskt ge-

nomförande och som farhågor och etiska dilemman. Pedagoger upplever 

osäkerheter inför vad som ska dokumenteras, hur det ska gå till samt dess 

funktion. Forskare har uppmärksammat att dokumentationen kan påverka 

kommunikationen mellan barn och pedagog på ett negativt sätt. Det har 

också framkommit i tidigare forskning att pedagogisk dokumentation kan 

riskera att reduceras till att enbart bli en teknik. En annan negativ effekt som 

uppmärksammas är att pedagogisk dokumentation kan leda till att nya kate-

gorier och klassificeringar av barn skapas. Utifrån en maktaspekt lyfts det 

etiska ansvaret fram som en kritisk faktor i dokumentationsarbetet av ett 

flertal forskare.  
   

 



 

 

4. Teoretisk ram 
 

Den här studiens teori och metod har byggts upp teoretiskt såsom nedanstå-

ende bild illustrerar. För tolkning och analys har jag vänt mig till det diskurs-

analytiska fältet och specifikt till diskurspsykologin som också tillhandahållit 

studiens analysverktyg tolkningsrepertoarer och ideologiska dilemman. Da-

tamaterialet har samlats in i en forskningscirkel. Forskningscirkeln kan be-

skrivas som en deltagarorienterad metod för datainsamling. Studiens meto-

dologi vilar på en socialkonstruktionistisk grund såväl epistemologiskt som 

ontologiskt.  

                        
 

  

 

                                             
                                               
                       

 
         

 

                   
Figur 1. Studiens teoretiska och metodologiska begreppsram. 

Ramen som visar studiens teoretiska och metodologiska utgångspunkter 

symboliserar att teori och metod inte särskiljs utan istället samverkar. De 

begrepp som ramen består av återfinns också som det här kapitlets rubriker 

och i följande ordning: ”Socialkonstruktionism”, ”Diskursanalytiskt fält”, 

”Analysverktyg”, och avslutningsvis ”Deltagarorienterad datainsamling”. 

4.1 Socialkonstruktionism 
Socialkonstruktionism spänner över många vetenskapsgrenar, vilka var och 

en lägger sin specifika tonvikt på förståelse av begreppet. Jag har inte för 

avsikt att göra vare sig någon omfattande eller ingående redogörelse för 

socialkonstruktionism som helhet utan gör här en generell beskrivning med 

infallsvinklar som har betydelse för den här studien.  

Social konstruktion, som en grundläggande föreställning om hur vi upple-

ver världen, har utvecklats utifrån en kritik mot föreställningen om att kun-

skap bygger på en objektiv och sann bild av världen eller delar av världen 
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(Burr, 2003; Potter & Wetherell, 1987). En socialkonstruktionistisk grund-

tanke är att objektiv kunskap inte kan förekomma, utan att kunskap istället 

uppkommer genom sociala interaktioner och processer (Alvesson & Sköld-

berg, 2009). Kunskap betraktas följaktligen som social konstruktion. Sett ur 

ontologisk synvinkel kan även verkligheten och varandet förstås som en 

social konstruktion. Berger & Luckman (2010) menar att människan till sin 

karaktär är flexibel och föds med förmåga till sociala relationer. De framhål-

ler att människan skapar sig själv i samspel med betydelsefulla andra. Där-

med får språket en väsentlig roll i skapandet av den subjektiva verkligheten 

och blir det mest betydelsefulla verktyget för att både bekräfta och förändra 

människans verklighetsbild. Berger & Luckman talar om ”face–to–face–

situationen” (a.a., s. 51) som en avgörande interaktionssituation. I den delar 

vi nuet med varandra, vi kan väga in den icke verbala kommunikationen men 

även höra oss själva uttrycka våra uppfattningar. Genom språket konstrueras 

alltså nya förståelser av självet och världen enligt ett socialkonstruktionist-

iskt tänkande eller som Potter (1996) uttrycker det: “The world is not ready 

categorized by God or nature in ways that we are all forced to accept. It is 

constituted in one way or another as people talk it, write it and argue it” (s. 

98).  

Konsekvensen av ett socialkonstruktionistiskt synsätt blir att det vi hör 

och ser aldrig kan tolkas som en spegelbild av en sann verklighet. Det måste 

istället ses som versioner och konstruktioner av verklighet. Forskning i en 

socialkonstruktionistisk anda kan därför aldrig resultera i sanningar om hur 

någonting verkligen är. Istället utforskas hur dessa konstruktioner går till 

genom att studera olika sätt att förstå och uppfatta fenomen, dess förutsätt-

ningar och följder i olika sammanhang (Alvesson & Sköldberg, 2009; Börje-

son & Palmblad, 2007). Detta har ofta föranlett kritik mot socialkonstrukt-

ionism då många menar att den är oanvändbar som teori genom att aldrig 

kunna säga hur någonting egentligen är. Istället behandlas alla resultat som 

ett bland många andra möjliga sätt att se på verkligheten (Winther Jörgen-

sen & Phillips, 2000). Enligt min uppfattning bemöter Potter (1996) den 

kritiken genom att med hjälp av metaforerna spegel och verkstad12 förklara 

hur teorin om sociala konstruktioner kan användas i forskningsstudier. Spe-

geln menar han i vetenskapliga sammanhang symboliserar en passivitet då 

den ger en avbild och reflekterar något som det är. Verkstaden som metafor 

anser Potter däremot kunna föra tankarna till en produktiv aspekt som kan 

öppna upp för frågor inför människors beskrivningar av världen: 
 

                                                             

 

 
12 Verkstad är min översättning av ”construction yard” i Potter (1996, s. 97 ) 



 

 

There is nothing much that can be done about the reflection in a mirror […] 

If we treat descriptions as constructions and constructive, we can ask how 

they are put together, what materials are used, what sort of things and events 

are produced by them, and so on. (Potter, 1996, s. 97-98)  

Potters påstående talar för en metodologisk relativism vilket innebär att en 

analys aldrig utgår från förutfattade indelningar eller utifrån vad som anses 

vara rätt eller fel i ett specifikt sammanhang. Forskning som utgår från soci-

alkonstruktionistisk teoribildning förordar därför ett flexibelt och förutsätt-

ningsfritt sätt att ta sig an empirin som gör att variationer av människors 

utsagor kan upptäckas. En annan viktig aspekt i forskningssammanhang är 

att sträva mot att gå bortom sant eller falskt och istället belysa hur det som 

studeras kan vara eller hur det kan bli (Alvesson & Sköldberg, 2009; Potter, 

1996). Det stämmer väl överens med hur jag tänker angående den här stu-

dien då jag inte har för avsikt att lyfta fram uttalanden som kan anses bättre 

än andra utan snarare synliggöra vad som sägs och hur det kan gå till när 

förskollärare samtalar om pedagogisk dokumentation. För att nå kunskap 

om hur förskollärarnas samtal i föreliggande studie kommer till uttryck har 

jag tagit hjälp av diskurspsykologisk teoribildning. Diskurspsykologi är en av 

flera inriktningar inom det så kallade diskursanalytiska fältet.  

 

4.2 Diskursanalytiskt fält 
Diskursanalys kan användas inom många vetenskapliga områden men inte 

som en metod lösryckt från teoretiska ställningstaganden. Detta nära förhål-

lande mellan teori och metod klargörs redan i Winther Jörgensen & Phillips 

(2000) boktitel: ”Diskursanalys som teori och metod”. Här förklaras att när 

man valt diskursanalys som metod har man också antagit en socialkon-

struktionistisk grundhållning. Det innebär bland annat, som tidigare beskri-

vits, att verkligheten får betydelse och mening genom sociala konstruktioner 

och att språket ses som det viktigaste redskapet för detta. Forskningsintres-

set riktas därmed mot människors yttranden, hur de konstrueras, deras 

mönster och vilka konsekvenser de kan få. Att komma åt sanna eller felaktiga 

utsagor eller hur verkligheten egentligen ser ut är aldrig diskursanalytikerns 

syfte då utgångspunkten är att det som sägs inte är en avbild av verkligheten 

utan endast en representation (Börjesson, 2003; Winther Jörgensen & 

Phillips, 2000). Språket ses som en aktivitet som genom sociala interaktion-

er kan förändra betydelse och mening om det vi upplever. Den betydelse och 

mening vi tillskriver olika fenomen, i en specifik tid, kultur och plats brukar 

inom det diskursanalytiska fältet vara den gemensamma utgångspunkten för 

betydelsen av begreppet diskurs: ”ett bestämt sätt att tala om och förstå 

världen (eller ett utsnitt av världen)” (Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s. 

7). En viktig hållning inom diskursanalytisk teori är att det alltid finns alter-

nativa sätt att tala om och förstå världen. Vår världsbild kan alltid vara an-



 

 

norlunda och förändras utifrån tid, kultur och sammanhang. Börjesson 

(2003) menar att detta belyser en icke-essentialistisk hållning: ”Människor 

har inte inre essenser, utan själen är diskursivt formerad och kulturellt för-

stådd” (s. 35).  

Diskursanalys förutsätter att man på något sätt kan ringa in en diskurs el-

ler åtminstone få en förståelse av dess kärna. I det sammanhanget talas det 

ofta i termer av små och stora diskurser (Börjesson & Palmblad, 2007) alter-

nativt vardagsdiskurser och abstrakta diskurser (Winther Jörgenssen & 

Phillips, 2000). Med stora abstrakta diskurser avses synsätt som sträcker sig 

över tid, platser och samhällssystem. Dessa förknippas ofta med sanningsre-

gimer i bemärkelsen att makt skapas genom att man sätter gränser för vad 

som blir godtagbart att säga respektive inte godtagbart samt vem som kan 

säga något i ett specifikt socialt sammanhang. De stora diskurserna kan före-

ställas som ”avpersonifierade” (Winther Jörgenssen & Phillips, 2000, s. 27) 

och styrande över vårt tänkande och vår förståelse. Med små vardagsdiskur-

ser avses hur ”framställningen sker på ort och ställe – den lokala produkt-

ionen” (Börjesson & Palmblad, 2007, s. 14). Studier som inriktas mot de små 

vardagsdiskurserna har ett intresse för de mönster som skapas i vardagliga 

sammanhang mellan människor, med tonvikt på hur människor formulerar 

sig om världen och på hur diskurser byggs upp (a.a.).  

Diskursanalysen som fält belyser att det finns en variation av ingångar för 

att analysera människors sätt att tala om och förstå världen. Winther Jör-

gensen & Phillips (2000) gör en översikt av det diskursanalytiska fältet uti-

från följande tre angreppssätt: Laclau och Mouffes diskursteori, Faircloughs 

kritiska diskursteori och diskurspsykologi. En grundläggande gemensam 

nämnare för de tre angreppssätten är föreställningen om att våra sätt att tala 

inte neutralt avspeglar vår omvärld utan spelar en aktiv roll i skapandet och 

förändringen av den (Winther Jörgensen & Phillips (2000). Samtidigt byg-

ger varje angreppssätt på sina särskilda filosofiska principer och uppfatt-

ningar om diskurs, vilket leder till att de i forskning får olika fokus för analys 

av empiri. I figur 2 åskådliggörs skillnaderna mellan de tre angreppssättens 

analytiska fokus och visar var tyngdpunkterna för respektive inriktning lig-

ger.13 Bilden har hämtats från Winther Jörgensen & Phillips (2000, s. 27) 

med visst tillägg av text för att tydliggöra intresseinriktningarna. Den ska 

tolkas som att det är gradskillnader mellan inriktningarnas analytiska fokus 

snarare än tydliga gränsdragningar (a.a). 

 

                                                             

 

 
13 För vidare läsning om de tre angreppssättens specifika kännetecken se Winther Jörgensen & Phillips, 

2000, s. 31-129. 



 

 

 

 

 

 

Figur 2. Tyngdpunkter avseende analytiskt fokus för de tre diskursanalytiska an-
greppssätten diskurspsykologi, kritisk diskursanalys och Laclau & Mouffes diskurs-
teori. 

Den här studiens analytiska fokus riktas mot hur deltagarnas uttalanden 

används som aktiva resurser i samtalen och mot det som i figur 2 benämns 

som vardagsdiskurs. Jag har funnit diskurspsykologin lämplig att vända sig 

till, dels genom dess intresse för vardagsdiskurser och dels genom att den 

tillhandahåller analytiska begreppsverktyg för studiens syfte och frågeställ-

ningar.  

4.2.1 Diskurspsykologi 

Diskurspsykologin utvecklades under slutet av 1980-talet och början av 

1990-talet av medlemmar i gruppen Discourse and Rhetoric Group (DARG) 

vid Loughborough University. I British Journal of Social Psychology skriver 

Augoustinos & Tileaga (2012) att det inte går att tala om diskurspsykologi 

utan att nämna Potter & Wetherells (1987) Discourse and Social Psychology, 

Billigs (1996) Arguing and Thinking och Edwards & Potters (1992) Discur-

sive Psychology.  

Som figur 2 visar, placerar sig diskurspsykologin inom den falang av dis-

kursanalys som studerar mänskliga samspel utifrån tanken om språket som 

en aktiv resurs för människans förståelse av världen. Men för den skull inne-

bär inte det att den tar avstånd från det abstrakta sättet att se på diskurs 

utan menar att de små vardagsdiskurerna bygger på de stora abstrakta sam-

hälleliga diskurserna. ”Discourse is both constructed and constructive” säger 

Potter (2012, s. 12). Edley (2001) menar att diskurspsykologiska studier vill 

fånga detta motsägelsefulla förhållande: 

 
Discursive psychology aims to capture the paradoxical relationship that ex-

ists between discourse and the speaking subject. It acknowledges that people 

are, at the same time, both the products and the producers of discourse […] 

It draws attention to the productive capacities of discourse […] but also how 

history or culture both impinge and are transformed by those performances. 

(Edley, 2001, s. 190-191)  

Inom diskurspsykologiskt tänkande understryks diskursers handlingsaspekt 

genom att ord/handling och diskurs/social praktik ses som falska dualismer. 

    Vardagsdiskurs - intressefokus  
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  Abstrakt diskurs - intressefokus  
  mot hur diskurser begränsar  
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Istället bör de ses som oupplösligt sammanflätade med varandra och språk i 

sig självt betraktas som en form av praktik. Det innebär att det sätt vi förstår 

fenomen i världen påverkar hur vi i praktiken gör och handlar. Edley (2001) 

ger följande exempel på språket som handling: ”It is used to do things, like 

giving orders, making promises and sealing bets” (s. 192). 

Det socialkonstruktionistiska synsättet har varit en avgörande utgångs-

punkt för diskurspsykologins utveckling. Det innebär att diskurspsykologin 

utmanar psykologins dominerande och vedertagna teorier vilka utgår från 

att tänkandet antas vara en tyst, inre process hos människan (Burr, 2003). 

Istället argumenterar diskurspsykologer för att tänkandet ska ses som soci-

ala aktiviteter och att våra sätt att förstå fenomen i världen ska ses som pro-

dukter av sociala konstruktioner. (Billig, 1996; Winther Jörgensen & Phillips, 

2000). Denna icke-essentialistiska syn är kännetecknande för den diskurs-

psykologiska inriktningen som framhåller att människan inte har något inre 

väsen som bestämmer hur man blir eller förstår sin omvärld (Börjesson & 

Palmblad, 2007). Den icke-essentialistiska synen blir särskilt framträdande i 

hur diskurspsykologer utmanar den traditionella synen på hur genus kan 

förstås. De jämför människans könsidentitet med en vätska eller en gelé som 

aldrig stelnar och hävdar att människor har förmåga att förändras alltefter 

de sociala interaktioner de ingår i (Edley, 2001, s. 192-193). Min uppfattning 

utifrån ovanstående resonemang är att det inom diskurspsykologin andas en 

stark och positiv inställning till människors potential för förändring genom 

att se diskurser som resurser snarare än som begränsande för tänkandet.    
Diskursers produktivitet i bemärkelsen att de används för att konstruera 

versioner av sociala ordningar, handlingar och strukturer är centralt i dis-

kurspsykologiska studier (Potter, 2012). Detta riktar blicken mot det förän-

derliga och det rörliga i människors uttalanden och istället för att reducera 

empiri till ett fåtal mönster som kan tänkas utgöra en slags sanningshalt är 

det mångfalden av mönster som är av intresse. Inte sällan talas det i termer 

av ambivalens, inkonsistens, förhandling och variationer som intressanta 

faktorer för att studera hur människors samtalsinnehåll konstureras (Billig 

m.fl.,1988; Edley, 2001; Potter & Wetherell, 1987; Winther Jörgensen & 

Phillips, 2000). Sådana analyser bygger på samtalens retoriska organisation 

mera än på lingvistisk uppbyggnad då den retoriska analysen kan ge ”inblick 

i hur människors konstruktioner av världen utformas för att bemöta alterna-

tiva versioner” (Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s. 115).   

Sammanfattningsvis kan sägas att kunskapsintresset inom diskurspsyko-

logi handlar om människors aktiva användning av diskurser, vilka därmed 

ses som resurser i människors sociala samspel. Då människors tänkande ses 

som varande i ständig rörelse är det denna rörelse som diskurspsykologiska 

studier har som ansats att fånga (Potter, 2012). För den här studiens syfte, 

att nå kunskap om vad som kommer till uttryck när förskollärare samtalar 

om pedagogisk dokumentation, studeras på vilket sätt samtalen rör sig och 



 

 

med vilka språkliga resurser samtalens innehåll utvecklas. Till min hjälp i 

analysarbetet har två nyckelbegrepp, som utvecklats inom diskurspsykolo-

gin, använts: tolkningsrepertoarer (Potter & Wetherell, 1987) och ideolo-

giska dilemman (Billig m.fl., 1988; Billig, 1996).  

 
4.3 Analysverktyg  
Diskurser och tolkningsrepertoarer är i grunden mycket näraliggande be-

grepp. Det är egentligen i analytiskt syfte som det finns anledning att göra en 

viss åtskillnad. I avsnittet beskriver jag därför tolkningsrepertoarer dels som 

fristående begrepp och dels i relation till diskursbegreppet. Efter det redogör 

jag för begreppet ideologiska dilemman som också behandlas i relation till 

begreppet tolkningsrepertoarer.  

 
4.3.1 Tolkningsrepertoarer  

Begreppet tolkningsrepertoar introducerades 1984 i Gilbert & Mulkays bok, 

Opening Pandora’s box, vilken bygger på en studie av hur några biokemister 

uppfattar att vetenskap konstrueras. Studien visade en variation av olika 

uppfattningar men författarna framhöll att det förekom två huvudsakliga 

sätt att tala om vetenskapskonstruktion som de olika uppfattningarna 

kunde inordnas under. Gilbert & Mulkay benämnde dessa två sätt att tala 

som biokemisternas ”interpretative repertoires” (Edley, 2001; Potter & We-

therell, 1987). Potter & Wetherell (1987) ger följande definition av tolknings-

repertoarer:  

 
Interpretative repertoires are recurrently used systems of terms used for 

characterizing and evaluating actions, events and other phenomena. A reper-

toire […] is constituted through a limited range of terms used in particular 

stylistic and grammatical constructions. Often a repertoire will be organized 

around specific metaphors and figures of speech (tropes). (Potter & Wethe-

rell (1987, s. 149)  

 

På liknande sätt förklaras tolkningsrepertoarer av Edley (2001) då han be-

skriver dem som ett sammanhängande sätt att tala om händelser och feno-

men. Han går vidare in på tolkningsrepertoarers funktion och att de kan ses 

som ett slags språkliga resurser vilka möjliggör gemensam förståelse i soci-

ala interaktioner. Olika tolkningsrepertoarer kan agera byggstenar som 

människor har tillgång till och som sedan fogas ihop i samtal och interaktion 

med andra. Som metafor för detta ger Edley en improviserad dans: “inter-

pretative repertoires are like the pre-figured steps that can be flexibly and 

creatively strung together in the improvisation of a dance” (Edley, 2001, s. 

198). Det är hur byggstenarna formuleras, fogas samman, stöts emot 

varandra och därmed konstruerar innehållet i samtalen som intresset riktas 

mot i den här studiens analysarbete. 



 

 

Att identifiera tolkningsrepertoarer är ett viktigt redskap inom diskurspsyko-

login, framhåller Edley (2001), då dessa kan synliggöra den kultur och histo-

ria som uttalandena bygger på och därmed också vilka begränsningar som 

existerar för det vi söker förstå. Det finns dock inga enkla svar på hur man i 

analysarbetet identifierar och särskiljer en tolkningsrepertoar från en annan 

(a.a). En viktig poäng är att det inte är mönster av den enskilda individens 

ord och uttryck som är av högsta intresse. Det är istället utifrån yttranden 

som återkommer hos flera talare för att beskriva samma företeelse eller fe-

nomen som en tolkningsrepertoar kan ringas in (McKenzie, 2005). Analys-

arbetet underlättas om man är förtrogen med sitt datamaterial då en specifik 

terräng av särskilda uttryck eller metaforer kring ett visst tema eller ämne 

börjar utkristallisera sig efter ett antal genomlyssningar eller läsningar (Ed-

ley, 2001). I den här studien har förtrogenheten med materialet, medvetet 

eller omedvetet, skett successivt och tillsammans med datainsamling och 

analys. Först och främst genom mitt eget deltagande i forskningscirkelns 

träffar, men även genom att jag efter varje träff gjort såväl skriftliga som 

muntliga reflektioner samt transkriberat de inspelade samtalen.  

 
4.3.2 Tolkningsrepertoarer i relation till diskursbegreppet  

Potter & Wetherell har i flera studier använt begreppet tolkningsrepertoarer. 

De poängterar dock att tolkningsrepertoar och diskurs kan beskriva samma 

sak och använder ibland själva båda begreppen i sina texter och analyser 

(Potter & Wetherell, 1987; Winther Jörgensen & Phillips, 2000). Att välja det 

ena före det andra handlar om att tydliggöra små nyanser i hur man ser på 

människors konstruktioner av uppfattningar om världen eller för att tydligt 

ringa in sin metodologiska position. Potter & Wetherell (1987) motiverar 

användandet av begreppet tolkningsrepertoarer med att de vill komma bort 

från föreställningen om diskurser som abstrakta storheter och istället rikta 

blicken mot att diskurser används som resurser i samtal.  Edley (2001) för-

klarar att begreppet diskurs används i studier där intresset riktas mot 

aspekter av makt medan begreppet tolkningsrepertoarer istället används då 

intresset riktas mot människors agens i språkliga interaktioner. Han gör 

även en jämförelse av begreppen genom att koppla till föreställningen om 

små och stora diskurser:  

 
Compared to discourses, interpretative repertoires are seen as less mono-

lithic. Indeed, they are viewed as much smaller and more fragmented, offer-

ing speakers a whole range of different opportunities. (Edley, 2001, s. 202)  

Mitt motiv för att välja tolkningsrepertoarer före diskurser som analysverk-

tyg ligger nära både Potter & Wetherells motiv och Edleys förklaring av hur 

begreppen kan hållas isär. Diskursbegreppet upplever jag vara belastat med 

uppfattningar som har en tendens att användas ganska slentrianmässigt och 



 

 

då ofta kopplade till de stora abstrakta diskurserna. Min uppfattning är att 

begreppet tolkningsrepertoar kan erbjuda ett mera öppet och gränsöverskri-

dande analysverktyg än diskursbegreppet, vilket lämpar sig väl för den här 

studien. Att välja begreppet tolkningsrepertoarer före diskurser visar också 

min metodologiska position, då jag i analysarbetet valt att fokusera hur del-

tagarnas uttalanden används som resurser då olika ställningstaganden görs.     

Hittills har jag diskuterat begreppet tolkningsrepertoarer utifrån hur det 

kan särskiljas från diskursbegreppet. Men likheten är kanske ändå mer på-

fallande än skillnaden. Båda kan definieras som ”distinctive ways of talking 

about objects and events of the world”, säger Edley (2001, s. 202) och fram-

håller att vare sig diskurser eller tolkningsrepertoarer kommer ur tomma 

intet utan uttrycker idéer och tankar formade utifrån kultur, historia och 

sociala kontexter. Båda begreppen kan sägas ge uttryck för ett ideologiskt 

innehåll. Med hänvisning till Fairclough (1992) kan ideologier ses som kon-

struktioner av verkligheten som bidrar till produktion och reproduktion av 

människans förståelse av världen. Det ideologiska kan därmed betraktas som 

en viktig dimension för all social verksamhet och finns närvarande i alla 

diskurser/tolkningsrepertoarer. Billig har i flera arbeten (Billig m.fl., 1988; 

Billig, 1991, 1996) utvecklat teorier om den ideologiska dimensionen i män-

niskors samtal som han analyserat genom begreppet ideologiska dilemman.  

 
4.3.3 Ideologiska dilemman 

Billig (1991, 1996), vars arbete inriktats mot att utveckla en retorisk ansats 

för ideologianalys, framhåller att människans tänkande måste studeras uti-

från hur ideologier hanteras. Han menar att människan både påverkar och 

är påverkad av ideologier och talar om ”the paradox of ideology” (1991, s. 8). 

Han jämför denna paradox med den språkliga paradoxen att människan är 

sin egen mästare över språket samtidigt som hon är slav under språket. När 

vi talar styr vi över vårt språk och kan skapa nya mönster av uttryckssätt på 

samma gång som vi måste återanvända ord och formuleringar för att bli 

förstådda. På liknande sätt kan ideologiers natur förstås, enligt Billig som 

lyfter fram argumentation som människans redskap att handskas med ideo-

logier.  

Billigs syn på diskurser och hur människor använder dem i sociala inter-

aktioner knyter an till hur tillämpningen av begreppet tolkningsrepertoarer 

har förklarats (Edley, 2001; Potter och Wetherell, 1987; Winther Jörgensen 

& Phillips, 2000). I boken Arguing and thinking (Billig, 1996) hävdar Billig 

att människors förmåga att argumentera gör att diskurser ständigt formas 

och omformas. Han menar att ställningstaganden argumenteras mot bak-

grund av olika ideologier och att dessa bidrar till att utveckla människors 

tankar. Detta förklarar han via begreppet ideologiska dilemman.   

Argumentation och retorik lyfter Billig (1996) fram som drivkrafter för ut-

vecklandet av tankar och uppfattningar och konstaterar kärnfullt: ”Disagre-



 

 

ement is praised as the root of thought” (s. 1). Han förklarar tänkandet i 

egenskap av en inre argumentation som formas genom ”yttre” dialog och 

framhåller vidare att ett ställningstagande alltid handlar om att stödja ett 

visst sätt att tänka samtidigt som ett annat avfärdas. Att tala för en åsikt 

innebär alltså att samtidigt tala emot en annan. På så sätt står bejakande och 

förnekande i en sammanflätad relation till varandra. Med det understryker 

Billig uppfattningen att människor inte bör betraktas som blinda bärare av 

ideologier utan som användare av ideologier. Det är vanligt att människor 

använder motsägelsefulla ideologier inom samma huvudfråga, hävdar Billig. 

I diskussioner om exempelvis undervisning kan motsägelser som ger uttryck 

för olika ideologier framträda (Billig m.fl., 1988). Dessa motsägelser kallar 

Billig för ideologiska dilemman. Ideologiska dilemman ses inte som negativa 

eller betungande utan tvärtom anses de skapa en produktiv spänning och ge 

drivkraft till samtalen (Billig m.fl., 1988; Edley, 2001). Dilemman grundade i 

ideologiska ställningstaganden finns alltid med i vardagliga interaktioner 

och kan komma till uttryck både explicit och implicit men behöver inte upp-

levas som problem för individen, förklarar Billig m.fl. (1988).  

 
4.3.4 Ideologiska dilemman i relation till tolkningsrepertoarer 

Då ställningstaganden i olika frågor argumenteras görs detta ofta utifrån 

dilemman som kan förstås som ideologiska (Billig m. fl.,1988). Den spänning 

som kan uppstå genom ideologiska dilemman anses generera rika och flex-

ibla resurser i människors skapande av uppfattningar (Billig, 1991; Edley, 

2001). Tolkningsrepertoarer har beskrivits som just flexibla resurser som 

kan synliggöra den kultur och historia som uttalandena bygger på (Edley, 

2001; Winther Jörgensen & Phillips, 2000). Jag tolkar det därmed som att 

begreppen ideologiska dilemman och tolkningsrepertoarer i analytiskt hän-

seende kan förstås som två sidor av samma mynt. Genom att fokusera mot-

sägelser, motsatta uppfattningar eller sekvenser där särskilt engagemang 

uppstår kan ideologiska dilemman och tolkningsrepertoarer ringas in. Som 

analytiska verktyg tänker jag att de kan komplettera varandra för att mejsla 

fram ställningstaganden som görs samt hur dessa kommer till uttryck. Tolk-

ningsrepertoarer kan visa på vilket eller vilka sätt ett specifikt innehållsligt 

tema kommer till uttryck och därmed hur olika ställningstaganden argumen-

teras. Då olika tolkningsrepertoarer framträder inom samma innehållsliga 

tema kan dessa skapa ideologiska dilemman som ger drivkraft åt samtalen.   
Vad kan då en studie som fokuserar ideologiska dilemman och tolknings-

repertoarer bidra med för den praktik som är i blickpunkten? Nilholm 

(2005) diskuterar dilemmaperspektivet utifrån ett specialpedagogiskt per-

spektiv och menar att poängen med att synliggöra dilemman är att kunna 

visa på komplexiteten i våra uppfattningar, inte i avseende att hitta lösningar 

utan för att få en medvetenhet om att de existerar och hur de hanteras i 

praktiken. Dessutom framhåller Nilholm att ett dilemmaperspektiv kan 



 

 

öppna för en dialog mellan forskning och praktik, ”eftersom betoningen av 

just dilemman och komplexitet inte inbjuder till några säkra ställningsta-

ganden” (s. 135). Studien kan på så sätt komma att bidra till en ökad medve-

tenhet och dialog kring både möjligheter och svårigheter som enligt forsk-

ning och andra texter uppträder i samband med pedagogisk dokumentation i 

förskolan.  

 Begreppen tolkningsrepertoarer och ideologiska dilemman kan tolkas 

som språkliga handlingar i en social interaktion. Den sociala interaktion som 

varit föremål för studiens analys har skett genom ett nätverk av förskollärare 

och i ett forum som fått benämningen forskningscirkel. Jag kommer nu att 

redogöra för en forskningscirkels kännetecken och hur man kan se på den 

som samverkande med de diskurspsykologiska föresatserna. Därmed kom-

mer också den fjärde och sista delen av den teoretiska ramen, en deltagar-

orienterad datainsamling, att beskrivas.  

 
4.4 Deltagarorienterad datainsamling  
Diskurspsykologiska studier är intresserade av det vardagliga och genuina 

samtalet och värnar om samtal där deltagarna är verkligt intresserade av det 

som står i fokus. Det är i sådana samtal som människors tolkningsrepertoa-

rer anses bli tydliga strategier för hur uppfattningar argumenteras. Fråge-

formulär och arrangerade intervjuer är därför inte förstahandsval (Alvesson 

& Sköldberg, 2009; Edwards & Potter, 1992). Helst vill man fånga diskurser i 

autentiska sammanhang, som Edwards & Potter (1992) uttrycker det. De 

samtal som varit föremål för den här studien har inte förts en vanlig dag på 

förskolan men har ändå fått karaktären av ett naturligt sammanhang byggt 

på ett genuint engagemang och intresse hos deltagarna. Samtalen har hållits 

i ett nätverk som fått benämningen forskningscirkel där samtalsinnehållet 

utgått från deltagarnas frågeställningar kring arbetet med pedagogisk doku-

mentation. Forskningscirkeln räknas till en deltagarorienterad forskningsan-

sats vars metodologiska ställningstagande kan sammanfattas som ”ett före-

språkande av datainsamlingsmetoder och analyser som bottnar i en lokal 

kontext” (Gillberg, 2009, s. 70). Det är alltså i den lokala kontexten med 

vardagsdiskurser i fokus som studiens analysmetod såväl som datain-

samlingsmetod har sin hemvist.  

4.4.1 Forskningscirkelns ursprung och mening 

Forskningscirkelns ursprung återfinns i den svenska arbetarrörelsen där 

studiecirkeln var en viktig del. Den kan delvis ses som en vidareutveckling av 

studiecirkeln men också som en annorlunda form genom den tydliga kopp-

lingen till forskning (Holmstrand & Härnsten, 2003). Från början fanns 

forskningscirklar enbart i fackliga sammanhang men har med tiden utvid-

gats till att omfatta olika slags verksamheter och på senare år även inom 

skolans område. Några forskningsprojekt som genomförts med forsk-



 

 

ningscirklar i förskolans verksamhet är exempelvis doktorsavhandlingarna 

”Att våga flyga” (Enö, 2005), ”Igenkännande och motkraft” (Siljehag, 2007) 

och ”Transformativa kunskapsprocesser för verksamhetsutveckling” (Gill-

berg, 2009).  

Forskningscirkeln framhålls ofta i litteraturen som en mötesplats snarare 

än en metod vilket också blir tydligt i olika benämningar som förekommer. 

Som exempel kan nämnas ”kunskapsmöten”, ”dialogforum”, ”mötesplats för 

praktiker och forskare” och ”perspektivknut”. Forskningscirkeln känneteck-

nas av en strävan efter att lyfta fram demokratiska kunskapsprocesser. 

Forskningen ska utgå från frågor som är angelägna för deltagarna och bedri-

vas genom samtal där allas kunskaper har lika värde. Tanken är att ny kun-

skap kan skapas i samspel mellan forskare och deltagare. Processer doku-

menteras och blir offentliga och grupper som ofta besitter så kallad tyst kun-

skap kan bli synliggjorda. Forskningens resultat förs ut till de som direkt 

berörs av dem och kan på så sätt lättare förankras i mötet med praktiken 

(Andersson, 2007; Holmstrand & Härnsten 2003; Wingård, 2006).  

Det finns inga givna regler för vad deltagarna förväntas åstadkomma eller 

hur en forskningscirkel ska arbeta, varje cirkel är unik och hittar sina egna 

arbetsformer. Men att vara deltagare i en forskningscirkel innebär alltid att 

få en aktiv roll i kunskapsprocessen (Holmstrand & Härnsten, 2003). Om 

deltagarna förväntar sig att det finns givna svar på det som utforskas behövs 

inte någon forskningscirkel. Då kan regelrätta kurser istället vara ett alterna-

tiv, menar Holmstrand & Härnsten (2003). Holmer & Starrin (1993) talar 

om forskarpraxis och deltagarpraxis. Forskarpraxis beskrivs bland annat 

som att ge begrepp åt, analysera och förstå deltagarnas uppfattningar samt 

mot vilken bakgrund de agerar. Deltagarpraxis beskrivs utifrån aspekter som 

medskapare i kunskapsproduktion och utvecklande av egen kunskap, vilken 

antas ske genom ett ökat medvetandegörande. Medvetandegörandet som 

företeelse i forskningscirkeln kan förklaras utifrån en idé om att kritiska 

reflektioner kan utmana tankarna. I det sammanhanget nämns ofta Paulo 

Freire (1921–1997) och begreppet conscientizacao som närmast kan översät-

tas till medvetandegörande. Det är inget som någon annan med mera kun-

skap kan göra för de ”okunniga”, inte heller något som man kan göra på egen 

hand, menar Freire (1970) och konstaterar att: ”Den rätta metoden ligger i 

dialog” (s. 64). Han talar om ordet som dialogens väsen och att ordet har två 

dimensioner, reflektion och handling. Ord utan någon av dessa dimensioner 

förlorar sin kraft och är inget verkligt ord. Ett verkligt ord däremot är alltid, 

vad Freire kallar praxis och bidrar till att förändra världen:  

 
Mänsklig existens kan inte vara tyst […] Att existera, mänskligt, är att be-

nämna världen, att ändra den. En gång benämnd uppträder världen för dess 

benämnare som problem för dem och kräver ny benämning. Människan 



 

 

växer inte i tystnad, utan i ord, arbete och handling–reflektion. (Freire, 1970, 

s. 90)  

I detta citat går de ontologiska och epistemologiska grundtankarna att känna 

igen i de socialkonstruktionistiska idéerna om att människans förståelse av 

världen sker genom samspel och att det alltid finns alternativ till de veder-

tagna sätten att uppfatta världen. Diskurspsykologins och Billigs tankar om 

människans förmåga att agera för förändring genom språkliga handlingar 

går också igen i Freires tankar. Medvetandegörande, conscientizacao, be-

skrivs som ett sätt att skapa frihet genom att människor kan ”träda in i den 

historiska processen som ansvariga subjekt” (Freire, 1970, s. 32). Att bli 

medvetandegjord genom kritisk reflektion kan göra att friheten också upp-

levs som skrämmande då den kan hota att ifrågasätta status quo, menar 

Freire. Jag tolkar det som att människan antas både vilja förändra världen 

och att utvecklas i den, samtidigt som det medför en ansträngning och hos 

många ett motstånd. Utifrån ett sådant resonemang tänker jag mig att ideo-

logiska dilemman kan förstås och iakttas i samtalen exempelvis då något 

väcker känslor eller verkar svårt att tala om. 

 
4.4.2 Motivering av forskningscirkel som insamling av data 

Att valet föll på forskningscirkeln för studiens empiri motiveras dels av att 

jag ville få tillgång till samtal kring pedagogisk dokumentation utifrån ett 

genuint engagemang från deltagarna. Jag ville också få ett så fritt samtal som 

möjligt för att komma nära det som verkligen engagerar och står på spel i 

förskollärares samtal om pedagogisk dokumentation. Fokusgruppssamtal, 

som ligger nära formen för forskningscirkeln, skulle kunnat vara en tänkbar 

metod. I fokusgrupper finns en moderator som utgår från en uppsättning 

frågor alternativt en intervjuguide (Kahlin, 2008). Jag ville ha ett så förut-

sättningslöst samtal som möjligt och att det skulle utgå från deltagarnas 

frågor. En annan utgångspunkt för val av metod var att deltagarna skulle 

komma från olika förskolor och detta skulle kunna möjliggöras med en 

forskningscirkel. Att göra en fallstudie på en förskola antog jag skulle riskera 

att ge begränsad information och dessutom i högre grad säga något om den 

specifika förskolans arbetssätt än att ge en mera generell bild av förskollära-

res föreställningar kring arbetet med pedagogisk dokumentation. Jag antog 

också att i ett nätverk där deltagarna inte från början känner varandra måste 

vars och ens ställningstaganden, uppfattningar och frågeställningar tydligare 

preciseras och förklaras än i ett inarbetat arbetslag där uppfattningar kan 

underförstås och tas för givna. Detta tänkte jag skulle kunna berika min em-

piri. Ytterligare ett motiv för forskningscirkeln som datainsamling är att dess 

bärande tanke delar den socialkonstruktionistiska grundsyn som förelig-

gande forskningsprojekt tar sin utgångspunkt i. Med dialektiken i centrum 

förväntas konstruktioner av förståelser kunna ske i forskningscirklar:  



 

 

En ontologisk grundtanke för forskningscirkelns potential är antagandet om 

världen som en social konstruktion där en dialektik råder mellan samhälle 

och människa och dess produkter. Samhället skapas av människan och 

människan skapas av samhället […] Genom att skapa arenor för meningsut-

byte, så ökar möjligheterna för allas inflytande och påverkan av verkligheten. 

(Holmer & Starrin 1993, s. 140 och s. 143) 
 

I ovanstående citat talas det om en dialektik mellan samhälle och människa. 

I min studie kan man symboliskt tänka på förskolans styrdokument och den 

pedagogiska praktiken som samhället och mitt i detta samhälle står männi-

skorna, det vill säga pedagogerna, som i forskningscirkeln representeras av 

åtta förskollärare. Studiens fokus riktas mot den dialektik som äger rum 

däremellan. Dialektiken kan bidra till kunskapsproduktion i det att arenor 

för meningsutbyten möjliggörs, som Holmer & Starrin uttrycker i citatet. Ur 

min synvinkel, i egenskap av forskare i den här studien, är forskningscirkeln 

att betrakta som dels en arena för meningsutbyten och dels en metod för 

datainsamling. Forskningscirkeln kan därför sägas ha dubbla funktioner.   
 

4.4.3 En forskningscirkels dubbla funktioner 

Forskningscirklars övergripande syfte är att den kunskap som produceras i 

möten mellan forskare och yrkesverksamma ska leda till utveckling och för-

ändrad praktik (Persson, 2008a). Denna kunskapsproduktion kan förklaras 

utifrån två utgångspunkter genom att forskarens forskning hålls isär från 

deltagarnas utforskande verksamhet. För forskaren kan forskningscirkeln bli 

ett instrument för att nå nära kunskap kring olika nyanser av uppfattningar 

av det som studeras (Holmer & Starrin, 1993). För deltagarna kan den bli ett 

instrument för att få en ”djupare förståelse av sin egen situation genom att 

konstruera sin egen kunskap” (Persson, 2008a, s. 9). Kunskapsproduktionen 

i ett deltagarperspektiv innebär således att egen kunskap utvecklas genom 

samtalen medan man i ett forskarperspektiv kan tala om vetenskaplig kun-

skapsproduktion, då det som sägs i samtalen utgör dataunderlag för struktu-

rerad och systematisk analys som sedan kan återkopplas och bidra till prak-

tiken. Tillsammans kan dessa perspektiv bilda en plattform som med sina 

olika utgångspunkter kan komma att bidra till den praktik som studeras. 

Figur 3 illustrerar forskningscirkelns dubbla funktioner av kunskapspro-

duktion utifrån deltagarnas respektive forskarens intressefokus. 
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Figur 3. Forskningscirkelns dubbla funktioner 

Då den första träffen för den här studiens forskningscirkel hölls förklarades 

forskningscirkelns dubbla funktioner klart och tydligt för deltagarna. Jag 

beskrev att forskningscirkeln var mitt metodval för datainsamling och att 

mitt intresse var att studera vad som skulle komma till uttryck i samtalen. 

Jag var också tydlig med att det var deras aktiva engagemang och frågor som 

skulle komma att ge form åt träffarna. Varje forskningscirkel är, som tidigare 

nämnts, unik och hur den här studiens forskningscirkel fick sin specifika 

utformning kommer att framgå av följande kapitel. 
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5. Genomförande 
 

I en artikel med titeln Discourse Analysis and Discursive Psychology lägger 

Potter (2012) fram sju steg för utförande av diskursanalytisk forskning som i 

min översättning lyder: Erhålla tillträde och samtycke, Datainsamling, Data-

hantering, Transkription, Utveckla forskningsfrågor, Analys samt Validering. 

Med vissa tillägg bildar dessa sju steg stommen för föreliggande kapitel. De 

etiska ställningstaganden som gjorts i studien kommer att redovisas efter 

hand.   
 

5.1 Erhålla tillträde och samtycke  
I en forskningscirkel förväntas samtalen utvecklas utifrån deltagarnas frågor 

och engagemang. Därför blev det också viktigt att deltagarna i den här stu-

dien skulle ha ett starkt engagemang för att samtala om pedagogisk doku-

mentation. Hur skulle då urvalet av deltagare gå till och hur skulle tillträde 

erhållas? 
Mitt tillträde till fältet söktes via förskolecheferna i den kommun där jag 

valt att göra studien. Vid ett möte i mars månad 2012, gav jag en kort första 

information om mina tankar att skapa en forskningscirkel utifrån ämnet 

pedagogisk dokumentation. Jag förklarade mitt val att avgränsa deltagandet 

till yrkeskategorin förskollärare mot bakgrund av den reviderade läroplanens 

förtydligande av förskollärarens ansvar. Jag informerade om vikten av att 

deltagandet skulle vara frivilligt för att goda förutsättningar för ett aktivt 

engagemang hos deltagarna skulle kunna skapas. Vidare informerade jag om 

att forskningscirkeln planerades bestå av minst åtta och max tio förskollä-

rare från olika förskolor och helst från olika geografiska områden i kommu-

nen. Jag förklarade mitt motiv till att inte vända mig till enskilda arbetslag 

utifrån att jag önskade en nyanserad bild av förskollärares samtal om peda-

gogisk dokumentation. Informationen mottogs positivt och i början av maj 

2012 hölls ytterligare ett möte med förskolecheferna. Vid det mötet över-

lämnade jag ett informationsbrev tillsammans med en blankett för skriftligt 

tillstånd om att låta intresserade förskollärare delta i min forskningsstudie 

(se bilaga 1). Samtliga förskolechefer gav sitt tillstånd ganska omgående och 

därefter kunde jag skriva en inbjudan till kommunens samtliga förskollärare. 

I denna inbjudan ombads förskollärarna att anmäla till sin förskolechef om 

de var intresserade av att delta i en forskningsstudie (se bilaga 2). Jag bad 

förskolecheferna om hjälp att till sina respektive förskollärare vidarebefordra 

denna inbjudan samt att efter angivet datum för sista anmälan delge mig 

vilka som anmält intresse.  

Vid tiden för sista anmälningsdag hade arton stycken förskollärare anmält 

sig intresserade av att delta. De inbjöds till ett informationsmöte i början av 

juni där de kunde ställa eventuella frågor och där jag klargjorde tanken med 



 

 

forskningscirkeln, att de förväntades bidra med dokumentationer från sina 

respektive förskolor samt att samtalen skulle spelas in och utgöra data-

material för min forskningsstudie. De ombads att tänka igenom sitt delta-

gande ännu en gång och att inom en vecka ge ett slutgiltigt besked om in-

tresse för deltagande. Jag informerade om hur urvalsprocessen skulle gå till i 

händelse av att fler än tio skulle komma att kvarstå som intresserade. Det 

visade sig att fyra stycken avböjde deltagande varpå fjorton stycken intresse-

rade kvarstod. För att reducera antalet deltagare till tio, gick urvalsprocessen 

till så att jag skrev samtligas namn på lappar som sedan sorterades i högar 

utifrån vilka områden i kommunen de hade sina anställningar. Jag drog se-

dan ett visst antal namnlappar från de olika högarna så att deltagarna skulle 

representera de olika områdena i proportion till deras storlek. 

Den första träffen med forskningscirkeln ägde rum den fjärde september 

2012. Med hänvisning till och i enlighet med Vetenskapsrådets forsknings-

etiska regler (Vetenskapsrådet, 2011) upplyste jag deltagarna vid den första 

träffen om såväl forskningens syfte som deras egen uppgift i projektet. Jag 

klargjorde också att alla uppgifter skulle behandlas konfidentiellt samt att de 

själva kunde bestämma över sitt deltagande med rätt att när som helst av-

bryta deltagandet. De ombads därefter att skriftligt ta ställning till sitt delta-

gande (se bilaga 3).   

 
5.2 Forskningscirkeln utformas 
Under veckorna före den första träffen hade två av förskollärarna meddelat 

att de inte skulle komma att delta. Då jag redan från början hade bedömt att 

minst åtta och max tio deltagare utgjorde ett lämpligt antal nöjde jag mig 

med de åtta deltagare som nu kvarstod. Efter den andra träffen meddelade 

ytterligare en av förskollärarna att hon inte hade möjlighet att fortsätta sitt 

deltagande. Det innebar att deltagarantalet skulle bli sju och jag ansåg att vid 

eventuell frånvaro under kommande träffar skulle gruppen bli ganska liten. 

Jag beslöt då att tillfråga en av de fyra som hade anmält intresse men inte 

kom med vid lottningen. Urvalskriteriet grundade sig även denna gång på 

områdestillhörighet. Svaret blev ja och gruppens antal var åter åtta. Då det 

återstod två av de totalt åtta träffarna fick gruppen ytterligare ett avhopp. 

Vid några träffar förekom frånvaro på grund av sjukdom, andra uppdrag och 

semester. Forskningscirkelns deltagarantal och sammansättning kom 

följaktligen att variera något under tidens gång. Nedanstående tabell visar 

tidpunkt för träffarna och antal deltagare per träff. I tabellen introduceras 

samtidigt förskollärarnas fingerade namn.    
 

 

 

 

 



 

 

Tabell 1. Forskningscirkelns träffar och deltagare. 

 

Samtliga förskollärare arbetar med barn i åldrarna ett–fem år. En av dem 

har sin tjänstgöring i en åldershomogen grupp medan övriga arbetar i ål-

dersblandade grupper indelade i ett–treåringar alternativt fyra–femåringar. 

Deltagarnas yrkeslivserfarenhet som förskollärare varierar mellan två och 

trettiotvå år och två stycken har tidigare arbetat inom andra professioner än 

förskolan.   

5.2.1 Första träffen sätter ramarna   

Vid första träffen gick vi gemensamt igenom blanketten gällande Informerat 

samtycke (se bilaga 3) vilket innebar att vi talade om forskningscirkelns 

syfte, träffarnas upplägg och etiska frågor. Första träffen ägnades också åt att 

deltagarna presenterade sig för varandra samt åt praktiska frågor som håll-

tider, frånvarorapportering och liknande.  

Att deltagare och forskare kan ha olika intressefokus i en forskningscirkel 

klargjordes och vi talade om våra olika förväntningar. Jag klargjorde mitt 

syfte med forskningscirkeln som en datainsamlingsmetod för min studie och 

att min roll inte skulle betraktas som en lärarroll eller att jag skulle förväntas 

sitta inne med några slags rätta svar. Jag var noga med att understryka bety-

delsen av att allas bidrag i form av samtal och frågor skulle styra innehållet.  

Träffarnas upplägg bestämdes gå till så som jag föreslagit redan i den 

första inbjudan (se bilaga 2) att var och en skulle turas om att ta med någon 

form av dokumentation som de ville visa eller få belyst på något sätt. På så 

sätt skulle alla komma att bidra till träffarnas innehåll och växelvis leda träf-

farna. Vi talade vidare om värdet av att inte bedöma varandras dokumentat-

ioner utifrån rätt eller fel, bra eller dåligt. Detta har av flera deltagare i efter-

hand uttryckts som mycket betydelsefullt för det samtalsklimat som utveck-

lades i forskningscirkeln. Det gjorde att de inte behövde oroa sig för att 

dokumentationerna skulle bedömas utan istället reflekteras utifrån ett öppet 

och intresserat sinne. Att det lätt blir så att vi bedömer både egnas och and-

ras prestationer utifrån bra, rätt, dåligt eller fel tycks ligga nära tillhands. Vi 
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fick påminna varandra om detta upprepade gånger under forskningscirkelns 

första träffar.    
Etiska överväganden som gjordes handlade om tystnadsplikt i gruppen, 

hur de medhavda dokumentationerna skulle hanteras på ett etiskt sätt samt 

om hur deltagarna skulle kunna få del av preliminära resultat. Gruppen kom 

överens om att inte nämna namn på barn eller förskola om exempel från 

träffarna skulle återges till andra utanför gruppen. Inom gruppen skulle 

barns rätta namn tillåtas att nämnas då det annars bedömdes som svårt att 

på ett naturligt sätt kunna berätta om det som dokumenterats. När det gällde 

etiskt handhavande av de dokumentationer som skulle tas med betonades 

vikten av att föräldrarna måste ha gett sitt tillstånd och att ansvaret för det 

låg hos deltagarna. Angående deltagarnas möjligheter att få del av prelimi-

nära resultat kom vi överens om att en första träff för återkoppling skulle ske 

någon gång under hösten 2013. För att få en bild av ett initialläge för forsk-

ningscirkeln ombads deltagarna vid den första träffen att muntligt formulera 

vad de ansåg som angelägna frågor rörande pedagogisk dokumentation.  

Den första träffen syftade till att undanröja eventuella oklarheter och till 

att sätta ramarna för kommande träffar. Turordningen av vem eller vilka 

som skulle hålla i träffarna genom att ta med någon form av dokumentation 

bestämdes efter hand. Detta upplägg, av att låta forskningscirkelns deltagare 

aktivt ansvara för innehållet, bidrog till att deltagarrollerna kom att växla 

och fick även stor betydelse för min roll i forskningscirkeln.   

5.2.2 Deltagarroller 

Det som jag i egenskap av forskare ville få ut av forskningscirkeln var att få 

kunskap om det samtalsinnehåll som skulle komma att utvecklas när för-

skollärare i ett nätverk möts och talar om pedagogisk dokumentation. Det 

deltagarna beskrev som ett syfte var att få höra hur andra arbetar och tänker 

kring pedagogisk dokumentation. För båda parters syfte lämpade sig därför 

upplägget med att låta deltagarna turas om att ansvara för träffarnas inne-

håll genom medhavda dokumentationer. Förutom att alla på så sätt skulle 

komma till tals innebar arbetsformen även att deltagarrollen skulle komma 

att skifta. Min roll som forskande deltagare blev emellertid något an-

norlunda i jämförelse med de övrigas roll eftersom jag aldrig bidrog med 

någon dokumentation. Bublitz (1988) har identifierat tre deltagarroller som 

kan hjälpa till att förklara rollfördelningen.  

De tre deltagarroller som Bublitz menar att samtalsdeltagare kan växla 

mellan har han benämnt för primärtalare, sekundärtalare och lyssnare. 

Primärtalaren är den som introducerar ämnen, berättar, rapporterar, argu-

menterar och därmed tydligt visar sin ståndpunkt i ämnet. Sekundärtalaren 

uttrycker sig genom att instämma eller ifrågasätta, backa upp eller begära 

förtydliganden av det som primärtalaren framför. Lyssnarens roll innebär att 

med begränsade uttryck visa att man hört vad någon sagt och menat. Lyss-



 

 

naren vare sig argumenterar för eller framhåller någon ståndpunkt. En del-

tagare kan växla mellan de tre deltagarrollerna i ett och samma samtal. 

Forskningscirkelns upplägg i den här studien kan sägas ha organiserat en 

rollfördelning som kan åskådliggöras utifrån Bublitz (1988) identifierade 

deltagarroller. Den som hade till uppgift att ta med en dokumentation fick 

per automatik en primärtalarroll genom att berätta om dokumentationen 

utifrån sina frågor eller ståndpunkter. Det bidrog på ett betydande sätt till 

samtalens innehåll. Övriga deltagare alternerade då mellan rollerna som 

sekundärtalare och lyssnare. Att deltagarna turades om att bidra med doku-

mentationer till träffarna bildade en struktur som gjorde att alla någon gång 

tilldelades en roll som primärtalare. Det är här som min roll skiljer sig från 

övriga deltagares. I och med att jag inte bidrog med några dokumentationer 

tilldelades jag inte per automatik rollen som primärtalare. Jag bestämde 

sällan innehållet och gav inte några riktlinjer om vad som var viktigare än 

något annat att tala om. Eftersom mitt intressefokus var det genuint upp-

komna samtalet förskollärare emellan var jag mån om att det var deras frå-

gor och funderingar som skulle driva samtalen vidare. Utifrån Bublitz förkla-

ring av de tre deltagarrollerna kan min roll i första hand sägas vara lyssnare 

då jag oftast visade och bekräftade att jag hört vad som sagts och vad som 

menades. Jag argumenterade aldrig för eller emot något som framfördes, 

vilket är kännetecknande för lyssnarrollen. Jag kan inte påstå att det var 

oproblematiskt att förhålla sig neutral då vissa ämnen ibland engagerade 

mig mera, som exempelvis då samtalen handlade om barns lärande och pe-

dagogens roll. En god hjälp var att jag gjorde både skriftliga och muntliga 

reflektioner efter varje träff som bidrog till att jag kunde inta en reflexiv 

hållning till samtalet som helhet och till min roll som forskare (se vidare i 

5.3).  

Förutom rollen som lyssnare kan min roll också beskrivas som sekundär-

talare då jag ibland ställde följdfrågor för att fördjupa det innehåll som 

kommit upp eller bad om förtydligande av något. Att jag oftast hade rollen 

som lyssnare behöver inte betyda att jag inte påverkade samtalen, tvärtom 

kan den objektive forskaren ha en stark indirekt påverkan. Deltagarna kan 

undra vad forskaren tittar på eller lyssnar efter och hur forskaren värderar 

det som uttrycks vilket omedvetet påverkar deltagares val av uttalanden och 

handlingar (Lenz Taguchi, 2000). Samtidigt fanns ingen specifik forsknings-

fråga uttalad under tiden då forskningscirkeln pågick utan samtalen utfor-

mades utifrån deltagarnas eget intresse och engagemang vilket kan tänkas ha 

bidragit till att de kunde uttrycka sig ganska fritt. Förutom min deltagarroll 

såsom jag beskrivit den hittills blev min roll även att markera samtalens 

början samt att avsluta samtalen genom att tillsammans med deltagarna kort 

sammanfatta träffarnas innehåll.  

 



 

 

5.3 Datainsamling - datahantering  
Forskningscirkeln träffades sammanlagt åtta gånger fördelade på hösttermi-

nen 2012 och vårterminen 2013 (se tabell 1). Varje träff omfattade två och en 

halv timme inklusive en paus på cirka trettio minuter. Träffarna ägde rum 

mellan klockan 15.15 och 17.45 då det var lättast för förskollärarna att 

komma ifrån verksamheten. Vi fick tillgång till ett konferensrum på det läro-

säte jag tillhörde under forskarstudierna. Rummet var utrustat med dator-

uppkoppling och storbildsskärm vilket gjorde det möjligt att visa såväl film 

som bilder på ett åskådligt sätt. Jag gjorde bedömningen att enbart använda 

audioinspelning då jag antog att videoinspelning skulle kunna inverka häm-

mande för deltagarna och samtalen. Inspelningsutrustningen var av mycket 

god kvalitet och var både diskret och enkel att hantera. Det gjorde att inspel-

ningstekniken hade minimal inverkan på samtalen. Efter varje avslutad träff 

kopierades minneskortets ljudfil över till lösenordsskyddad dator och in-

spelningen som fanns på minneskortet raderades omgående. De doku-

mentationer som medtagits skickades via e-post och förvaras tillsammans 

med ljudfilerna i särskild mapp för forskningscirkeln. 

I nära anslutning till att en forskningscirkelträff hållits, oftast dagen efter, 

skrev jag ner mina spontana tankar från träffens innehåll, vad som hade 

kommit upp och hur jag hade upplevt min roll. Som ytterligare ett led i att 

reflektera över min studies datamaterial bokades möten in med min handle-

dare efter varje träff där jag muntligt fick möjlighet att reflektera över samta-

lens utveckling. Detta upplevde jag som mycket betydelsefullt eftersom mina 

tankar, reflektioner och tolkningar blev klart uttalade och därmed gjorde det 

lättare att se på samtalen och min egen roll med en distanserad blick. Denna 

process kan i en kvalitativ forskningstradition förstås utifrån begreppet re-

flexivitet som bland annat kan innebära att kritiskt reflektera över ”hur vi 

socialt konstruerar oss själva” i rollen som forskare (Alvesson & Sköldberg, 

2009, s. 486). Man kan även se de skriftliga och muntliga reflektionerna som 

en slags formativ analys som fortgick tillsammans med transkriptionsar-

betet. Datainsamlingen genererade följande material:  

 

Ljudinspelningar från forskningscirkelns träffar ca 13 timmar  

Transkriberad text    ca 296 sidor  

Text från egna reflektioner    ca 7 sidor 

Deltagarnas medhavda dokumentationer  

(foton, texter, filmer m.m.)    18 stycken 

 

De medhavda dokumentationerna har inte varit föremål för analys men har 

spelat en central roll då de legat till grund för det innehåll som utvecklats i 

samtalen. En beskrivning av dokumentationerna finns som bifogad bilaga 

(se bilaga 4). 



 

 

5.4 Transkription  
Transkriptioner, påpekar Londen (1995), är inte primärdata utan ett arbets-

redskap som ”gör det möjligt att ”frysa” det flyktiga talet” (s.20). Jag valde 

att ta mig an transkriptionsarbetet fortlöpande efter varje samtalsträff. Då 

mina forskningsfrågor vid tidpunkten för den första forskningscirkelträffen 

var preliminära ville jag inte utelämna några samtalssekvenser i transkrip-

tionen men för att underlätta transkriptionsarbetet gjorde jag en så kallad 

bastranskription (Norrby, 2004). Det innebar att jag inte noterade detaljer i 

samtalen såsom pauser och betoningar. Bastranskriptionen som en första fas 

av transkriberingsarbetet bildade ett arbetsmaterial för analys (a.a.). Under 

transkriptionens gång färgmarkerade jag vissa ord eller delar av samtalen då 

jag till exempel uppfattade att vissa ord eller fraser återkom ofta eller om ett 

särskilt engagemang framträdde. Under bastranskriptionsfasen påbörjades 

därmed en kodningsprocess och en identifiering av olika samtalsteman tog 

successivt sin början.    

I de utdrag som valts för resultatpresentationen har bastranskriptionen 

kompletterats med förtydligande symboler. Detta är transkriptionens andra 

fas som avser att framställa samtalen på ett så autentiskt sätt som möjligt 

med pauser, betoningar, tempo etc. (Norrby, 2004). Min ambition har varit 

att talspråksanpassa men utan att inkräkta på läsbarheten. Å har till exempel 

skrivits istället för och respektive att. Däremot har jag skriftspråksanpassat 

ord som kan förväxlas, exempelvis ja och jag respektive var och vad. Jag har 

även skriftspråksanpassat vissa dialektala uttryck samt preteritumformer. 

För att resultatet ska vara läsvänligt för en bred publik och i synnerhet för 

dem som studien berör har jag försökt minimera antalet symboler och teck-

en. En transkriptionsnyckel finns som bilaga 5. Med hänvisning till kravet 

om konfidentialitet (Vetenskapsrådet, 2011) har samtliga deltagares och 

omnämnda barns namn fingerats i resultatens samtalsutdrag. Även andra 

benämningar som kan röja deltagarnas identitet har fått fiktiva namn. Mitt 

eget namn har i utdragen angetts med ”E”.  

 
5.5 Utveckla forskningsfrågor 
Potter (2012) förklarar att diskursforskning som arbetar med icke förutbe-

stämda samtal fokuserar på att försöka förklara den sociala praktik som står 

på spel i just det specifika sammanhanget. Istället för att formulera frågor i 

ett inledningsskede vill man hellre göra sig en uppfattning om vad som ut-

vecklas i samtalen. Det gör att forskningsfrågor kan komma att utvecklas och 

förfinas efter hand.  
Som jag tidigare nämnt så påbörjades en analys redan efter varje samtal i 

form av mina skriftliga och muntliga reflektioner och fortgick sedan under 

bastranskriberingen. Efterhand som analysarbetet fortskred så gick det att se 

olika nyanser i samtalens innehåll. Det blev mer och mer tydligt vad min 

analys skulle komma att generera och därmed vilka frågor som gick att ställa 



 

 

till mitt resultat. Detta ledde till att forskningsfrågorna för den här studien 

finslipades och förändrades successivt under såväl transkriberingsfasen som 

under arbetet med analys. Jag ska nu närmast redogöra för hur analysar-

betet har gått till. 

 
5.6 Analys  
När alla inspelningar transkriberats och både muntliga och skriftliga reflekt-

ioner gjorts efter varje träff började jag bli förtrogen med materialet. Detta 

till trots var det en mycket stor mängd ord som skulle tas omhand och göras 

rättvisa. Potter & Wetherell (1987) gör en målande beskrivning av denna fas:  
 

There are literally hundreds of thousands of words waiting to be transformed 

into exiting research findings, and with this thought contentment can easily 

be transformed into total immobility and panic. Where should one start? 

(Potter & Wetherell, 1987, s. 166)  

 
Svaret på frågan i citatet ges omgående av författarna som föreslår en analys 

i två steg. Det första steget avser kodning av materialet. Det andra steget 

benämns för ”analysis proper”, det vill säga en noggrann och grundlig ana-

lys.  

  
5.6.1 Ett första analyssteg – Kodning 

En kodning kan omvandla den stora massan av utsagor till mera hanterbara 

delar (Potter & Wetherell, 1987). Som tidigare beskrivits hade en kodning 

redan påbörjats under bastranskriptionsfasen. När jag nu på ett mera struk-

turerat sätt tog mig an kodningen var jag mån om att ha ett öppet sinne och 

inte fastna i de teman jag upptäckt under transkriberingsprocessen eller i de 

reflektioner jag gjorde efter varje träff. Processen kan på ett tankemässigt 

plan beskrivas som att jag omväxlande klev ut ifrån materialet för att få en 

distanserad blick och inåt mot materialet för att komma nära. Mitt eget del-

tagande gjorde att närheten till materialet blev mycket påtaglig varför den 

distanserande positionen blev den jag fick jobba mest med. Alvesson & 

Sköldberg (2009) påpekar det faktum att forskarens förförståelse gör att en 

tolkning ibland föregår datan.  

Mitt första steg var att lyssna igenom inspelningarna samtidigt som jag 

följde med i transkriptionerna. ”Transkriptionen är bara en mer eller mindre 

ofullständig version av samtalet och kan därför aldrig ersätta samtalet” 

(Norrby, 2004, s. 93). Jag lyssnade efter hur samtalen rörde sig, om det 

hände något speciellt i samtalen och vad som i så fall uttrycktes. Då samtalen 

utgick från deltagarnas medhavda dokumentationer hade jag också dessa 

tillhands när jag lyssnade och läste transkriptionerna. Under denna process 

gjordes en kodning utifrån vad samtalen handlade om, en så kallad tema-

kodning, som gick till så att avsnitt av transkriptionstexten som belyste vissa 



 

 

teman kopierades och sorterades in i olika temamappar. Mapparna kom att 

byta namn flera gånger likaväl som de valda avsnitten flyttades runt mellan 

mapparna. Samtalens rörlighet försvårade en skarp indelning i innehållsliga 

teman då det blev tydligt att samtalen ofta rörde sig mellan flera teman sam-

tidigt. Dessutom ansåg jag att många teman tangerade varandra. När det 

talades om barns lärande talades det till exempel samtidigt om pedagogens 

roll och om kunskapsinnehållet i förskolan.  

Något som underlättade att koda samtalen i relevanta innehållsteman var 

att tänka utifrån vilka frågeställningar som kunde tänkas stå på spel i olika 

samtalssekvenser. När jag läste transkriptionerna frågade jag mig samtidigt: 

Vilken tentativ fråga skulle kunna ligga till grund för det resonemang som 

pågår här och nu? De frågor som samtalen ofta svarade mot formulerades 

enligt följande: Vad ska barn lära sig i förskolan? Hur kan lärandet utmanas 

och organiseras i förskolan? Hur kan lärande gå till i förskolan? Vad, när, 

hur, för vem och varför gör vi pedagogisk dokumentation? Utifrån dessa 

frågeställningar kunde materialet sorteras och efter flera genomläsningar 

kom jag till slut fram till att samtalen i huvudsak handlade om kunskapsin-

nehåll i förskolan, barns lärande och pedagogens roll samt om att praktiskt 

genomföra pedagogisk dokumentation. 
 

5.6.2 Ett andra analyssteg – ”Analysis proper” 

Efter att materialet kodats i innehållsliga teman var det dags att gå vidare till 

nästa steg i analysen. Inför det andra analyssteget hade transkriptionsun-

derlaget reducerats till de utdrag som markerats och klistrats in under re-

spektive temamapp. Jag skrev ut detta material och läste igenom det samti-

digt som jag kontinuerligt gjorde markeringar för vad som visade olika be-

lysningar av respektive innehållstema. Vissa utdrag fick återigen byta plats 

mellan mapparna och några ströks också vid detta moment. Processen att 

välja representativa utdrag till resultatpresentationen gav många gånger 

upphov till svåra ställningstaganden då det fanns många sekvenser som vi-

sade liknande innehåll. Utgångspunkten var att utdragen både skulle visa 

mönster och variation av sätt att tala inom de olika temana.  

Att se på materialet som en verkstad (Potter, 1996) öppnar upp för frågor 

om hur uttalanden har kommit till uttryck eller vilka konsekvenser de får. I 

det här steget ställde jag frågor till materialet med hjälp av analysverktygen 

tolkningsrepertoarer och ideologiska dilemman. Begreppet tolkningsreper-

toarer hjälpte till att vidga blicken istället för att styra in blicken mot en på 

förhand bestämd uppfattning eller på förhand förväntade kategorier. Jag 

ställde frågor om på vilket sätt och med vilka ord det talades och berättades 

inom de innehållsliga temana, vilka ställningstaganden som gjordes, hur de 

stod i relation till varandra och med vilka tolkningsrepertoarer de kom till 

uttryck. 



 

 

Analysen inriktades mot deltagarnas retorik och argumentation, hur de för-

svarade eller rättfärdigade sina uttalanden (Billig, 1996; Edwards, 2000). I 

en sådan analys riktas blicken mot de språkliga redskap som talarna använ-

der. Edwards (2000) har med hänvisning till Pomeranz beskrivit hur männi-

skor använder extremfallsformuleringar för att försvara och investera i en 

åsikt.14  Syftet med extremfallsformuleringar är också att skapa en ömsesidig 

känsla av att just den ståndpunkt som framhålls är den sanna och riktiga att 

förhålla sig till. Extremfallsformuleringar kan till exempel vara bäst, mest, 

minst, alltid, aldrig, inget eller alla. Det har dock visat sig att de får bäst ef-

fekt om de används i kombination med så kallade garderingar det vill säga 

mera uppmjukade ordalag som exempelvis nästan, alltid eller knappast nå-

gon. Sådana formuleringar förefaller svårare att argumentera emot eftersom 

talaren har garderat sig mot att verka oresonabel med överdrivna uppfatt-

ningar (Edwards, 2000). På liknande sätt uppmärksammar Kahlin (2008) 

uttrycket ju som ofta används för att etablera ”självklara och delade” upp-

fattningar och för att ”anknyta till en gemensam tradition” (s. 100). Det är 

också vanligt att människor använder metaforer för att på ett illustrativt sätt 

tydliggöra en viss uppfattning. En metafors budskap måste analyseras uti-

från det specifika sammanhanget och den specifika talsekvens som den ut-

trycks i (Potter, 1996). Jag har i analysarbetet även noterat då snabba sam-

talstempon förekommit. Norrby (2004) benämner ett snabbt samtalstempo 

där talturerna går i varandra för stafettal och menar att det ofta är tecken på 

en ”vi-känsla” eller ett engagemang för ämnet (Norrby, 2004, s. 208).  

 
5.7 Validering 
Validitet handlar, enligt Kvale & Brinkman (2009), om att svara på frågan 

”om en undersökning undersöker vad den försöker undersöka” (s. 270). Be-

greppet validitet tillsammans med reliabilitet är vedertagna begrepp inom 

framförallt kvantitativ forskning för att diskutera en studies giltighet. Inom 

kvalitativ forskning har begreppen nyanserats och man talar istället om en 

studies trovärdighet, tillförlitlighet och generaliserbarhet (Bryman, 2008). 

En viktig aspekt för en studies trovärdighet och tillförlitlighet är att läsaren 

får ta del av ett välförsett analysunderlag. Den här studiens resultatpresen-

tation har följaktligen byggts upp kring ett rikt antal utdrag från forsknings-

cirkelns samtal varav en del också är ganska omfattande i längd. Utdragens 

omfattning och antal vill ge läsaren möjlighet att själv bilda sig en uppfatt-

ning av hur samtalsinnehållet har framträtt och analyserats.  

                                                             

 

 
14 Pomerantz, A. (1986). Extreme case formulations: A way of legitimizing claims. Human Studies, 9, 219–
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Ett annat sätt att hantera trovärdighets- och tillförlitlighetsbegreppen är att 

använda sig av ”respondent validation” (Bryman, 2008, s. 377). Det innebär 

att man återkopplar till deltagarna vad man som forskare kommit fram till 

för att få bekräftat huruvida det stämmer överens med deras uppfattning. I 

den här studien har varje forskningscirkelträff avslutats med att en kort 

muntlig sammanfattning gjorts tillsammans med deltagarna. På så sätt har 

återkopplingar och avstämningar angående samtalens innehåll kontinuerligt 

gjorts under studiens gång. Det kan också ses som ett deltagande tillväga-

gångssätt, vilket Merriam (2006. s. 180) lyfter fram som en strategi för att 

stärka en studies trovärdighet. Men det kanske tydligaste exemplet på att 

respondent validation har använts i den här studien är att deltagarna bjudits 

in till två träffar efter att forskningscirkeln avslutats. På dessa träffar har jag 

redovisat hur jag analyserat samtalen och deltagarna har kunnat ge sin syn 

på tillförlitligheten i mina analyser.    

Enligt Potter & Wetherell (1987) är sammanhanget en väsentlig aspekt för 

en diskursanalys validitet. De analytiska påståenden som görs måste passa in 

i det sammahang som studeras och kunna peka på effekter och funktioner 

som diskurser/tolkningsrepertoarer har för det sammanhang som studeras. 

Det är också viktigt för studiens trovärdighet att analysen inriktas mot vad 

som framträder i deltagarnas yttranden och inte på fristående teoretiska 

förklaringar. Om exempelvis forskaren identifierat att vissa tolkningsreper-

toarer förekommer men att det inte framkommer att deltagarna själva orien-

terar sig mot olika tolkningsrepertoarer så blir analysens trovärdighet vag 

(a.a). Utgångspunkten i en diskursanalys är det som faktiskt har sagts men 

hur verkligheten egentligen ser ut är aldrig ”diskursanalytikerns ärende” 

(Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s. 28). Detta refererar till den icke-

essentialistiska hållning som kännetecknar en socialkonstruktionistisk 

grundtanke och som är ett betydelsefullt ställningstagande inom diskurspsy-

kologin. I forskning som tar sin utgångspunkt i socialkonstruktionistisk te-

oribildning kan forskaren därför aldrig göra anspråk på att framlägga en 

sanning eller en bild av en verklighet som finns. Istället lägger forskaren 

fram sin version och sin tolkning av hur uttalanden framstår och framhålls 

som sanna i det specifika sammanhanget. Enligt ett socialkonstruktionistiskt 

antagande finns det alltid andra möjliga sätt att tolka det som studeras, det 

beror helt enkelt på den position forskaren tar. ”Och det finns alltid andra 

positioner varifrån verkligheten skulle se annorlunda ut” (Winther Jörgen-

sen & Phillips, 2000, s. 29). Som jag ser det komplicerar detta diskussionen 

om trovärdighet och generaliserbarhet. Forskarens förförståelser, metodval 

och de verktyg som forskaren använder i konstruktionen av det material som 

bearbetas blir därmed viktiga att redovisa och diskutera. Med noggranna 

beskrivningar av metodologi och det som studerats kan en studies generali-

serbarhet stärkas (Bryman, 2008; Yin, 2007). Min ambition har varit att 

genomgående beskriva studiens tillvägagångssätt på ett grundligt och ge-



 

 

nomskinligt sätt. Då det ligger i en socialkonstruktionistisk ansats att forsk-

ningsprocessen formas i samspelet mellan forskaren, deltagarna, materialet 

och den specifika kontext som studeras kommer jag att återkomma till detta 

i studiens diskussionskapitel där jag reflekterar över teori och metod. 
 

5.8 Resultatpresentationens upplägg  
I nästkommande tre kapitel redovisas studiens resultat. De innehållsliga 

samtalsteman som har framträtt som betydelsefulla i forskningscirkelns 

träffar har fått ge namn åt studiens resultatkapitel. Kapitel 6 redovisar ”Sam-

tal om kunskapsinnehåll i förskolan”. Kapitel 7 ”Samtal om barns lärande 

och pedagogens roll” och slutligen i kapitel 8 redovisas ”Samtal om att göra 

pedagogisk dokumentation”.   

De innehållsliga temana visar att samtalen inte enbart kom att handla om 

begreppet pedagogisk dokumentation. Samtalen genererade frågeställningar 

om kunskap och lärande i förskolans pedagogiska praktik som helhet. Te-

mana har många gånger förekommit i en slags samtidighet och har inte varit 

så avgränsade som presentationen kan ge intryck av men för att göra resul-

tatpresentationen åskådlig har en indelning varit nödvändig.  

Varje kapitel inleds med ett kort citat, hämtat från forskningscirkelns 

samtal, i avsikt att ge en förhandsförståelse av innehållet i det tema som 

kapitlet kommer att avhandla. Därefter följer en kort beskrivning av vad som 

karaktäriserat temats innehåll och avgränsning. Efter det presenteras sam-

talsutdrag med exempel på hur respektive tema har framträtt. Det enda ex-

empel som inte visar samtalsutdrag är exempel 2 i kapitel 6 som istället är 

textutdrag från två av deltagarnas medhavda dokumentationer.  

Varje exempel inramas av en kort introduktion samt efterföljande kom-

mentar och analys. Som avslutning på varje kapitel gör jag, med hjälp av 

begreppen tolkningsrepertoarer och ideologiska dilemman, en sammanfatt-

ning och fördjupad analys med fokus på vilka ställningstaganden som gjorts 

samt hur dessa har kommit till uttryck.  

 

  



 

 

6. Samtal om kunskapsinnehåll i för-
skolan 

 
Pia:  för då kan du gentemot läroplanen tänker jag då kan 

du få in matematik också man kan räkna saker, lägga 
ner å naturkunskap å = 

Gisela: = teknik å = 
Pia:  = teknik ja du kan få in hela läroplanen i en hink! 

(SKRATT) 

Då samtalen i forskningscirkeln kom in på kunskapsinnehåll i förskolan fö-

regicks de ofta av att någon hade visat en dokumentation som de ville ha 

hjälp att komma vidare med, i betydelsen av att utmana barns lärande. Det 

som sägs i det inledande citatet följdes efter att Susanne visat en bilddoku-

mentation av en flicka som plockat i och ur olika saker i lådor samtidigt som 

hon sagt ”full” och ”tom”. Susanne ville ha hjälp med hur hon, utifrån flick-

ans entusiasm över denna aktivitet, skulle kunna gå vidare och utmana det 

språkliga lärande som hon ansåg vara på gång. När förskollärarna talade om 

kunskapsinnehåll i förskolan hänvisade de nästan alltid till läroplanens in-

nehåll som detta citat visar exempel på. Ibland hänvisades generellt till ”lä-

roplanen” men även mera specifikt och då i huvudsak till de skolämnesinrik-

tade målområdena matematik, naturkunskap och teknik. 

I samtalen om kunskapsinnehåll i förskolan relaterade förskollärarna även 

till skolans läroplan och kunskapskrav. Resonemang fördes kring vad barn 

förväntas kunna i skolans olika årskurser och hur förskolan kan lägga en god 

grund inför kommande kunskapskrav. Mot bakgrund av vad som känneteck-

nat detta tema kommer exempel att redovisas i följande två huvudavsnitt: 

”Kunskapsinnehåll i förskolan – förskolans läroplan” och ”Kunskapsinnehåll 

i förskolan – för skolans läroplan”.  

6.1 Kunskapsinnehåll i förskolan – förskolans läroplan  
Förskollärarnas samtal om kunskapsinnehåll har i föreliggande avsnitt sor-

terats in under rubrikerna ”Hur förskolans läroplan synliggörs i doku-

mentationen” och ”Förskolans läroplan som otvetydigt kunskapsinnehåll”.   

6.1.1 Hur förskolans läroplan synliggörs i dokumentationen 

Exempel 1.  Matematiskt lärande. Träff 2  

I exempel 1 har samtalet precis handlat om hur man generellt kan tänka 

kring att gå vidare utifrån gjorda dokumentationer, vad det kan innebära att 

utmana barns lärande och vad utmaningar kan innehålla. Samtalet har ut-

vecklats utifrån Pias medhavda dokumentation som visar bilder på några 

barns lek med skruvar, muttrar och magneter. Gisela och Terese kommer då 

in på vilka kunskaper de ser att barnen på bilderna har tillägnat sig. 

    



 

 

Gisela:  jag menar här ser du ju när man gör så här, man ser ju lä-
randet, dom har ju lärt sej jättemycke, lika å olika å former å 
= 

Terese:  = färg å form, språk å matte = 
Gisela:  = å de blir ju liksom geometri om man ser i ett längre per-

spektiv 
Pia:  men där hade vi en jätterolig dokumentation vi fick till en 

gång, på lunchen fick vi halva gurkbitar å då var de en pojke 
som satte ihop dom ’cirkel’ för de blev de ju och då var de 
också en sån där jag sprang å hämtade kameran å de blev 
jätteroligt utav de och sen börja ju de barnet å hitta cirklar 
överallt ifrån den på lunchtallriken 

 

De kunskaper som Gisela menar att barnen i dokumentationen tillägnat sig 

benämner hon i matematiska termer såsom ”lika”, ”olika” och ”former”. Te-

rese både bekräftar och utvidgar kunskapsinnehållet genom att nämna ”färg 

å form språk å matte” vilket i sin tur leder Giselas tankar vidare till begrep-

pet geometri. Pia erinrar sig då ett tillfälle där det matematiska begreppet 

cirkel snappats upp av ett barn i en matsituation som sedan blev föremål för 

en dokumentation. Här kan man anta att Pia också avser att ge ett exempel 

på hur dokumentationen förstärkte och utmanade barnets kunskaper om 

cirkelformen eftersom hon säger att hon hämtade kameran. Vi får dock inte 

veta hur fotot av gurkbitarnas cirkelform på tallriken bidrog till att barnet 

hittade cirklar överallt. Pias association till ett matematiskt lärande i sam-

band med gurkskivor på lunchtallriken visar att matematik ses som ett na-

turligt kunskapsinnehåll i förskolans dagliga verksamhet. De inledande sam-

talsturerna mellan Gisela och Terese kännetecknas av ett snabbt tempo och 

så kallat stafettal (Norrby, 2001) vilket kan tolkas som att det finns en själv-

klar samsyn på vilka slags kunskaper barnen tillägnar sig. Ordet ”ju” an-

vänds flitigt av både Gisela och Pia i exemplet, vilket tyder på att de etablerar 

en delad uppfattning om att ”det här lär sig barn i förskolan”.  

 

Exempel 2. Läroplanscitat kopplas till dokumentationer. Träff 2 och 3 

I de bilddokumentationer som tas med under träffarna beskrivs kunskapsin-

nehållet ofta utifrån barnens kommentarer, pedagogers reflektioner och 

utifrån citat från läroplanen. Att hämta citat från läroplanen verkar vara en 

vanligt förekommande rutin i samband med dokumentationsarbetet. I ett 

reflektionsprotokoll som Anna har med sig, i syfte att visa hur hennes för-

skoleavdelning arbetar med dokumentation, finns rutor med olika rubriker 

som ska fyllas i. En av rubrikerna lyder: ”Koppling till läroplanen”. I exempel 

2 visas nedan texter hämtade från deltagarnas medhavda dokumentationer. 

Först visas en text från en dokumentation av ett tema med namnet ”Bok-

stavsjakt”. Dokumentationen består av en bild föreställande en husvägg där 

ett stort B står skrivet. Barnet Agnes och en pedagog har tillsammans tittat 

på bilden och följande står att läsa under bilden:  
 



 

 

 

 
Axel jobbar med verktygslådan och magneterna. Han 
sorterar undan de saker som inte fastnar på magneten. 
 
Refl. Vi får även in ett mattetänk i magnetprojektet, 
sortering, lika/olika. 
Vi fortsätter att ha detta material framme så att barnen 
kan sätta sig när de vill med det. 
 
Lpfö-98  
Förskollärare ska ansvara för att barnen stimuleras och 
utmanas i sin matematiska utveckling, samt stimuleras 
och utmanas i sitt intresse för teknik. 

 

 

Femårsgruppen är jätteintresserad av bokstäver. Vi går 
på bokstavsjakt utomhus. Vi letar bokstäver överallt. 
Barnen får fotografera delvis själva. Var finns de?  

Agnes: Vi promenerade till badhuset och vi letar efter 

bokstäver. Jag kan alla bokstäver. Det där är ett B på hu-

set. 

Pedagog: Vad använder man bokstäverna till? 

Agnes: Man skriver och läser. Vi hittade bokstäver över-
allt. 

Reflektion: Agnes ser att det finns bokstäver på många 
ställen. Hon förstår att det är grunden till läsning och 
skrivning. 

Lpfö 98,rev 2010: Utveckling och lärande:  

Förskolan ska sträva efter att varje barn  
- utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga 
- utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för 
symboler och deras kommunikativa funktioner 

    

 

Nästa text är hämtad från en dokumentation som visar flera bilder på en 

pojke som håller på med magneter. I anslutning till bilderna står bland annat 

följande att läsa: 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Exempel 2 visar att läroplanens formuleringar har en central roll i doku-

mentationsarbetet för att synliggöra vad barnen lär sig i förskolan. Kun-

skapsinnehållet i dokumentationerna relateras till citat från läroplanen som 

handlar om självständighet, tillit till den egna förmågan, skriftspråkets 

funktioner, matematik och teknik. Vikten av att skriva utdrag från läropla-

nen på dokumentationer har vid flera tillfällen lyfts under träffarna, dels 

med förklaringen att dokumentationen ska bli pedagogisk men också för att 

visa föräldrarna att det som görs på förskolan har ett pedagogiskt syfte. Ex-

emplen visar också att förskollärarna förtydligar enskilda barns kunskaps-

tillägnande genom att återge barnens egna kommentarer, som i det första 

textutdraget som visar hur Agnes berättar att bokstäver används till att 

skriva och läsa. Pedagogens reflektioner skrivs också ner vilket i det andra 

textutdraget kan tolkas syfta till att tydliggöra kunskapsinnehållet: ”Vi får 

även in ett mattetänk” och som ett förtydligande: ”sortering, lika/olika”.  

 

Exempel 3. Skolämnesinriktade läroplansmål. Träff 2 

Pia berättar för övriga deltagare om sina tankar kring att skriva läroplansmål 

i dokumentationerna: 

 
Pia:  vi har ju alltid me läroplansmål nu hade jag inte på den här 

sista men jag hade kunna satt in tusen hur många som helst 
för de är ju som din (.) man får in både matematik å natur-
vetenskap å teknik 

Uttrycket alltid kan räknas som en extremfallsformulering (Edwards, 2000) 

och används av Pia för att framhålla sin ståndpunkt att citat från läroplanen 

ska skrivas på dokumentationerna. Hon säger att ”vi har ju alltid me läro-

plansmål”. Samtidigt argumenterar hon för att det går att hänvisa till ett 

flertal läroplansmål i en och samma aktivitet som en dokumentation visar. 

För att förstärka sin åsikt använder hon extremfallsformuleringarna ”tusen” 

och ”hur många som helst”. Att använda extremfallsformuleringar gör ett 

påstående odiskutabelt och får det att framstå som det enda möjliga sättet 

(Edwards & Potter, 1992, s. 135). I det här fallet framstår alltså ståndpunkten 

om att läroplanen ska citeras i dokumentationer som självklar samt att kun-

skapsinnehåll alltid kan relateras till målområden i läroplanen. De läro-

plansmål som sedan nämns som tänkbara i den dokumentation hon tagit 

med vid det här tillfället är de skolämnesinriktade matematik, naturveten-

skap och teknik.  

 

Exempel 4. Vilka läroplansmål synliggörs i dokumentationen? Träff 8 

I exempel 4 problematiseras det faktum att deltagarna vid ett flertal tillfällen 

relaterat till läroplanens indelning i skolämnen, då de tolkat vilken kunskap 

som uppnåtts i de dokumentationer som medtagits. Samtalet är hämtat från 

den åttonde och sista forskningscirkelträffen och följer på en fråga som jag 



 

 

ställer utifrån att Helen tidigare sagt att det man ser i dokumentationerna 

kanske beror på vad man vill se.  

 
E:  jag kopplar tillbaka till de här du sa att man väljer vad man 

eller de beror på vad man vill se, för efteråt så gör ju ni en 
tolkning att barnen jobbar med ämnet natur å teknik eller 
’dom har jobbat med bokstäver’ eller ’dom har lärt sej ma-
tematik’, hur tänker ni kring de? För de har varit väldigt 
vanligt förekommande att ni kopplar till = 

Pia:  = de är läroplanen som =  
Helen:  = ja de är den som = 
Pia:  = liksom inbankad så att den ska man jobba efter ja om jag 

talar för mej själv att den ska jag jobba efter å dom här strä-
vansmålen har jag  

E:  mm 
Pia:  å då synliggör jag de hela tiden (.) genom att sätta in de i 

olika kategorier 

 

Samtalet fortsätter kring skolämnesinriktningen och Helen berättar om ett 

studiebesök hon gjort på en förskola i en annan stad där de hade synliggjort 

redan i hallen att ”här jobbar vi med matematik”. Hon reflekterar över detta 

med att ha matematik som ett tema och säger:  

 
Helen:  ja så har jag också tänkt lite men (.) nu känner jag mej lite så 

här (.) är de för att vi är styrda av som du säger läroplanen 
att nu fokuserar vi bara på matte de kanske egentligen är nåt 
annat som är intressant för barnen just nu jag vet inte nu 
blir jag […] att vi ser då bara det här matte 

Sigrid:  jaa 
Helen:  bara det dom gör ’de här är matte de här är matte’ men dom 

kanske gör andra saker också men de väljer vi inte å se (.) 
just nu 

Pia:  de är ju lättare å välja å se matte å teknik istället för demo-
krati å normer och värden de är ju mycke krångligare 

Sigrid:  jaa (.) så är det 
 

Även i detta exempel är stafettalet påtagligt när det talas om att läroplanen 

anger kunskapsinnehållet. Jag hinner inte slutföra min fråga förrän Pia tar 

över ”stafettpinnen” och fyller i med ”det är läroplanen” och Helen hinner 

bekräfta ”ja det är den som” innan Pia tar vid igen. Pia uttrycker med ex-

tremfallsformuleringar att läroplanen är ”inbankad” och att den ”ska” man 

jobba efter. Hon relaterar sedan till synliggörandet, vilket får antas avse 

dokumentationerna och förklarar att konsekvensen blir att det som synlig-

görs utgår från målen i läroplanen och därmed delas kunskaperna in i kate-

gorier. Samtalet leder in Helens tankar på ett studiebesök hon gjort där äm-

net matematik framhölls som förskolans tema. Hon kopplar då ihop detta 

med att de är styrda av läroplanen och reflekterar över huruvida det starka 

fokuset mot just ”matte” medför risken att de missar något annat, ”andra 



 

 

saker”, som barnen är mer intresserade av. Pia förstärker innebörden i He-

lens uttalanden genom att hävda att det är lättare att se läroplanens ämnes-

inriktade mål i jämförelse med läroplanens målområden demokrati, normer 

och värden, vilket hon menar är ”krångligare” att se. Vad Helen och Pia, med 

stöd av Sigrid, ger uttryck för i exempel 4 kan sägas handla om att läropla-

nens skolämnesinriktade målområden tenderar att styra vilka kunskaper 

pedagogerna väljer att se och benämna i verksamheten och i dokumentat-

ionerna.  
 
6.1.2 Förskolans läroplan som otvetydigt kunskapsinnehåll 

Exempel 5. Vi har ju läroplanen. Träff 4 

Exempel 5 är hämtat från ett tillfälle då pedagogens roll diskuterades. I den 

diskussionen rådde olika sätt att se på pedagogens roll i relation till barns 

lärande (vilket jag återkommer till i kapitel 7), men då kunskapsinnehållet 

kom på tal framkom en enad syn på att det är läroplanen som bestämmer 

innehållet: 

 
Terese:  ja men vi måste ändå guida dom i vilken typ av kunskap 

dom behöver vi kan ju inte bara låta dom (.) söka kunskap 
inom vissa ämnen men hallå där vi = 

Pia:  = vi har ju läroplanen = 
Terese:  = ja vi måste ju ha alla bitar med 

 

Detta exempel visar på den konsensus som kännetecknat de samtal som 

handlat om kunskapsinnehåll. Vad barn ska lära sig relateras samstämmigt 

till läroplanen. Liksom i exempel 1 och 4 kan man här se turtagningen som 

en slags stafett. Pia verkar veta hur Terese tänker fortsätta sitt uttalande och 

fyller bara i med ”vi har ju läroplanen”. Här används ”ju” för att betona det 

självklara i en underförstådd gemensam uppfattning om att det är läropla-

nen som ska styra vilken typ av kunskap barnen ska få i förskolan. Terese 

använder i första repliken ordet ”ämnen” när hon uttrycker att barnen måste 

guidas mot en viss typ av kunskap. Det är dock oklart vilka kunskaper hon 

avser. Just ordvalet ämnen kan tyda på att det är skolämnen hon menar men 

då hon fortsätter sin mening, efter Pias inlägg om läroplanen, byter hon äm-

nen mot ”bitar” vilket gör det mindre tydligt vad hon menar. Men oavsett 

vilka specifika innehåll som avses med ”ämnen” eller ”bitar” kan man sluta 

sig till att det är innehåll relaterat till förskolans läroplan som åsyftas, då hon 

snabbt svarar ”ja” på Pias kommentar ”vi har ju läroplanen”.  

 

Exempel 6. Alla strävar vi ju efter läroplanen. Träff 5 

Exempel 6 återger en sekvens som likt exempel 5 är hämtad från ett tillfälle 

då olika uppfattningar om lärande och pedagogens roll stod på spel. Här har 

Terese precis berättat om sin förskolas pedagogiska praktik och om hur de 

arbetar med dokumentation. 



 

 

Terese:  ja men vi resonerar så här liksom man kan ju inte komma 
ifrån att barnen ska lära sej skriva å räkna =  

Pia: = nej = 
Terese:  = barnen ska lära sej å samspela = 
Sigrid: = nej vi har ju läroplanen = 
Terese:  = så att lärandet alla strävar vi ju efter samma vi strävar ef-

ter läroplanen 
Pia:  ja  

 

Exempel 5 och 6 visar båda på hur samstämmighet eftersträvas angående 

vad som ska läras. Både samtalsutdrag 5 och 6 har hämtats från tillfällen då 

olika åsikter kring lärandet och pedagogens roll har varit i omlopp, vilket gör 

att det i dessa samtalsutdrag går att utläsa en strävan efter att finna jämvikt 

och samförstånd. Terese använder i sina yttranden ord som ”ju”, ”ska” och 

”alla” vilket kan förstås som att hon försvarar sin ståndpunkt genom att 

skapa en grund för gemensam förståelse. Det är vanligt att ordet ”ju” an-

vänds för att etablera en självklar uppfattning med hänvisning till en gemen-

sam tradition (Kahlin, 2008). I yttrandet ”alla strävar vi ju efter samma vi 

strävar efter läroplanen” framstår läroplanen som den gemensamma tradi-

tion runt vilken en gemensam förståelse kan uppnås. Ordet ”alla” räknas 

som en extremfallsformulering och får här funktionen av att etablera gemen-

sam förståelse för att det är läroplanen som anger kunskapsinnehållet i för-

skolan. På samma sätt argumenterar Sigrid då hon säger ”nej vi har ju läro-

planen”. Sigrids ”nej” ska förstås som jakande då hon här svarar bekräftande 

på Terese första replik. Det snabba samtalstempot som här liknas vid ett 

stafettal där turerna går slag i slag visar också på en ömsesidig uppfattning. I 

exempel 6 sätter Terese ord på några kunskaper som hon kopplar till läro-

planen nämligen ”skriva å räkna” och ”samspela”. Möjligen kan dessa kun-

skaper förstås som innebörder i ”ämnen” och ”bitar” som hon talar om i ex-

empel 5.  

 

Exempel 7. Förskolans kunskapsinnehåll är inte känt för alla. Träff 2 

I nedanstående sekvens associerar de som talar till hur personer som inte 

finns inom förskolans verksamhet tänker kring just matematik i förskolan. 

 
Helen:  jag träffade ett barn inne på fritids så stog jag och berättade 

om en sån här matteövning då säger barn i trean ’va har 
dom matte i förskolan?’ (SKRATT) Så de gäller ju också att 
vi sätter ord på de (.) för barnen 

Pia:  ja å för barn å föräldrarna som min mamma sa ’du kan väl 
inte lära en ettåring matematik?’ ’Joo, det kan vi men inte 
att ett plus ett är två’  

Sigrid:  vi har faktiskt delat ut (.) på den här ncm punkt gu (namn på 
en websida) där ligger det ju, där finns dom här matematik 
för noll till tre å tre till fem, de delar vi ut till föräldrarna 
dom broschyrerna där ser man ju tydligt vad som är matte i 
förskolan 



 

 

Exempel 7 visar hur barn i skolan, föräldrar och en av deltagarnas egen 

mamma involveras i samtal om förskolans kunskapsinnehåll. Helens berät-

telse, om barnet i årskurs tre som förvånat frågar ”va, har dom matte i för-

skolan?”, visar att matematik tidigt etableras som ett kunskapsinnehåll till-

hörande skolan. Det gör att Helen argumenterar för att den matematik som 

görs i förskolan ska benämnas och medvetandegöras som just matematik för 

barnen i förskolan. Pia instämmer och hävdar att inte bara barnen bör få 

förståelse för matematikens plats i förskolan utan även föräldrarna. Hon 

förstärker sin åsikt genom att ge exempel på en konversation som hon haft 

med sin mamma. Där visar hon att en traditionell syn på matematik förmo-

das handla om att räkna ”ett plus ett är två” men att matematik för de riktigt 

små barnen, i förskolans pedagogik, görs på andra sätt. När gruppen föräld-

rar nämns associerar Sigrid till hur de på hennes förskola har delat ut bro-

schyrer till föräldrarna för att informera om vad matematik kan innebära i 

förskolans verksamhet. Dessa tre berättelser, menar jag, visar att förskollä-

rarna känner ett behov av att informera andra i samhället om att förskolan 

har ett kunskapsuppdrag och i det här exemplet är det specifikt kunskapen 

matematik som behandlas. Det framkommer också att det matematiska kun-

skapsinnehållet anses vara av ett annat slag i förskolan än det som av tradit-

ion kopplas till skolans matematikämne.   

 

Exempel 8. Om socialt inriktade läroplansmål. Träff 5 

Exempel 8 föregicks av en diskussion om att barn lär sig utifrån sina förut-

sättningar och Pia har berättat om hur de dokumenterat yngre barns lä-

rande. Den kunskap hon då nämnde handlade om att kunna klä på sig varpå 

Gisela replikerar:   

 
Gisela:  alltså man kan ju sänka de här väldigt lågt å inte bara matte 

å så utan bara de här me att hjälpa de är också en kunskap, 
att hjälpa en kompis 

Pia:  de står också i läroplanen (flera hörs instämma) 

 

Det är vanligt förekommande att förskollärarna kort och gott hänvisar till 

”läroplanen” när de talar om kunskapsinnehåll. Då kunskaper omnämns 

mera specificerat görs det ofta utifrån skolämnen som naturkunskap, språk, 

teknik och framförallt matematik. I exempel 6 och 8 nämns dock andra in-

nehåll i läroplanen som inte är kopplade till skolämnen, nämligen ”sam-

spela” i exempel 6 och ”att hjälpa en kompis” i exempel 8. Att döma av Gise-

las utsaga kan de skolrelaterade ämnena tendera att komma i förgrunden då 

hon konstaterar ”att hjälpa” också är ”en kunskap”. Pia replikerar genast att 

även en sådan kunskap innefattas i läroplanen, vilket jag tolkar som att det 

finns en strävan hos förskollärare att försäkra sig om att deras arbete omfat-

tas av läroplanens intentioner. Den socialt inriktade kunskapen ”att hjälpa 

en kompis” jämför Gisela här med skolämnet ”matte” och använder metafo-



 

 

rerna ”sänka” och ”väldigt lågt”. Det är svårt att veta vad hon avser, möjligen 

kan hon mena att sociala kunskaper är enklare än ämneskunskaper som 

matematik att tillägna sig då det talas om de yngre barnens lärande. 

6.2 Kunskapsinnehåll i förskolan – för skolans läroplan    
Detta avsnitt visar hur de deltagande förskollärarna inbegripit skolans läro-

plan och kunskapskrav i sina resonemang. Det redovisas under rubrikerna 

”Matematik i förskolan kopplat till matematik i skolan” och ”Kunskaper i 

förskolan som grund för kunskapsmål i skolan”. 

 
6.2.1 Matematik i förskolan kopplat till matematik i skolan   

Exempel 9. Matematik i skolan är svårt. Träff 3 

När det resoneras kring kunskapsinnehåll i forskningscirkeln är det ofta 

matematik som nämns, vilket enligt följande sekvens också återspeglas i den 

praktiska verksamheten. I exempel 9 ges också en förklaring till varför det är 

just matematik som lyfts fram. Detta görs genom att Pia framhåller försko-

lans matematiska innehåll i perspektivet av att underlätta för barnen inför 

skolans arbete med matematik som ses som särskilt svårt. 

 
Pia:  får jag bara säga en sak om de vi sa sist att vi talar ju inte om 

för barnen dom vet ju inte att de är matte, men faktiskt nu 
sista veckan typ så har jag sagt så här: ’Men de är ju mate-
matik!’ Fast bara på matematik konstigt nog, nu när jag sit-
ter å tänker, aldrig jag säger de är naturvetenskap men de är 
nog för att vi har pratat så mycket om att matematik är svårt 
när man kommer upp i skolan så man vill att ordet matema-
tik ska få nåt så här rosa skimmer över sej 

Sigrid:  ja de är just matematik för de kan jag också säga ’de här är 
matematik’  

 […]  
Sigrid:  vi borde prata mer naturvetenskap 

 

Pia och Sigrid reflekterar över att det är just ämnet matematik som de be-

nämner för barnen och inte naturvetenskap. Av Pias kommentar framgår att 

hon anser att barnen inte vet att vissa aktiviteter kan inordnas i ett ämnes-

område som kallas för matematik. Hon antar också att det kan hjälpa barnen 

att få en positiv bild av matematik om de blir medvetna om vad ämnet kan 

innebära. I exempel 9 råder enighet kring att ämnesbegreppen bör nämnas 

och tydliggöras för barnen och då inte bara beträffande ämnet matematik. 

Pia förstärker sin synpunkt med hjälp av extremfallsformuleringarna ”bara” 

matematik och ”aldrig” naturvetenskap. Hon ger också sina skäl till varför 

hon benämner matematik oftare och före andra ämnen, nämligen att hon 

och hennes kollegor har pratat mycket om att matematik tycks bli svårt för 

barnen i skolan. Sigrid instämmer i Pias argumentation och visar en gemen-

sam förståelse genom att svara igenkännande att hon också benämner ”just 



 

 

matematik” för barnen. Något längre fram i samtalet argumenterar hon för 

att skolämnet naturvetenskap ”borde” benämnas oftare.   

 

Exempel 10. Kan matematik i förskolan göra skillnad inför skolan?  Träff 3 

I exempel 10 fortsätter diskussionen om matematik med att Susanne ställer 

en, enligt henne själv, provocerande fråga med fokus på att benämna just 

matematik: 

 
Susanne:  men tror ni att dom skulle tycka det var roligare i skolan sen 

om vi säger i förskolan att ’nu håller ni på med matematik’? 
Lena:  jag tror att de skulle vara avgörande för många barn om man 

hjälpte med benämningen 
Pia:  ja att få en positiv känsla av de 
Susanne:  ja för jag tänker så här att de blir i alla fall annorlunda ma-

tematik i skolan mot vad vi har 
Lena:  fast egentligen är de ju inte så  
Xxx:  (xxx) vi ger dom grunden  
Lena:  utifrån den nya läroplanen som dom har så är faktiskt me-

ningen inte att den ska vara förskolans pedagogik men (.) de 
är så, de står så att den ska va mer konkret och individan-
passad 

Susanne:  men de är fortfarande så att dom sitter där med plus å mi-
nus i matteböcker å då är ju vi då är ju vi långt ifrån 
varandra i alla fall, nä det va bara en så här lite provoce-
rande fråga 

 

Både exempel 9 och 10 visar att kunskapsinnehåll i förskolan inte bara dis-

kuteras utifrån förskolans läroplan utan även inkluderar mål uttryckta i 

grundskolans läroplan. Kunskapsinnehållet kan sägas relatera till ett fram-

tidsperspektiv i termer av förberedelse för skolan. I exempel 10 resoneras 

kring Susannes fråga om barnen verkligen blir hjälpta av att förskolan be-

nämner för barnen att det är matematik de ägnar sig åt. Lena hävdar att 

benämnande kan ”vara avgörande för många barn” och Pia hänvisar till att 

det kan ge en ”positiv känsla” av matematik. Jag tolkar det som att Lena och 

Pia vill mena att om den matematik som görs i förskolan benämns som ma-

tematik kan barnen få en positiv laddning av begreppet, vilket på så sätt kan 

underlätta på ett avgörande sätt för barnen i mötet med skolans matematik. 

Susanne förklarar att hon ställer frågan mot bakgrund av att hon anser att 

det är stor skillnad mellan hur matematikinnehållet utformas i respektive 

skolform. Lena menar dock att intentionen i grundskolans nya läroplan lik-

nar förskolans när det gäller att matematikämnet ska vara konkret och indi-

vidanpassat. Susanne vidhåller ändå att de är ”långt ifrån varandra” inne-

hållsmässigt och menar att matematik i skolan handlar om ”plus och minus i 

matteböcker” varför hon ifrågasätter om det verkligen blir lättare för barnen 

i skolan om förskolans matematiska aktiviteter benämns som matematik. 

Trots att viss oenighet råder över huruvida ämnet matematik behöver be-



 

 

nämnas för barnen eller inte, visar exempel 10 att det inte råder någon    

oenighet om att matematik ingår som ett kunskapsinnehåll i förskolan. Ex-

emplet visar också att reflektioner över förskolans kunskapsinnehåll relate-

ras till skolans kunskapsinnehåll.  
 
6.2.2 Kunskaper i förskolan som grund för kunskapsmål i skolan  

Exempel 11. Att förankra begrepp inför skolan. Träff 3 

Nedanstående samtalssekvens ger ett konkret exempel på hur ämnet mate-

matik benämns och kan fyllas med innehåll i förskolan. I likhet med exempel 

1 är det också här en matsituation som omtalas. Gisela och Helen bygger upp 

ett resonemang som kan sägas rättfärdiga benämnandet av matematiska 

begrepp för barnen, men även att benämna för barnen att det är just mate-

matik som görs.  

 
Gisela:  å de, jag tycker de är jättespännande, vi hade ett barn som 

kom hem och sa att när vi hade lekt med plus å minus att 
man säger matte. Då hade dom ätit frukt å så hade dom fått 
välja vad dom ville ’jag vill ha ett halvt å de är matte’ å så 
spann dom vidare på de här begreppen och lekte […] å de 
här i leken att man leker fram, man har saker å så tar man 
bort ’vet du de är minus’ å tänder dom här stjärnögonen, ’å 
de här är plus’ 

Helen:  jag tänker om man skulle lära sej språk själv, alltså om man 
hör orden hela tiden å till slut så får man ju innebörd i dom 
de måste ju vara samma sak med dom orden som vi ger 
egentligen ja om vi använder dom hela tiden = 

Gisela:  = å får man de förankrat på nåt vis så ser dom ju sen när 
dom kommer till skolan å använder dom här begreppen där, 
geometri å allt sånt där de är ju förankrat de har ju vi gjort 
fast på ett annat sätt (.) å då kan de göra att de blir mycket 
lättare för dom har ju förstått innebörden (.) ja 

 

Gisela beskriver hur en fruktstund i förskolans verksamhet kan utgöra en 

grund för att lära matematiska begrepp och att de på hennes förskola jobbat 

med att barnen ska förstå att halv och hel handlar om matte genom att i olika 

aktiviteter benämna begreppen som matematik för barnen. Hon berättar att 

de använder och ”leker fram” begrepp som plus och minus. Helen spinner 

vidare på hennes berättelse med att relatera till sitt eget lärande och tänker 

att om barn också får höra vissa ord och begrepp ofta så borde också inne-

börden komma till slut. Giselas påföljande replik sker som ett stafettliknade 

skifte då hon liksom tar över Helens replik, utvecklar hennes tankegång och 

kopplar vidare till att när barnen kommer till skolan så finns begreppen som 

benämnts i förskolan förankrade, vilket hon antar kan underlätta för barnen 

”för dom har ju förstått innebörden”. Gisela använder ”ju” ett flertal gånger i 

den sista repliken, vilket kan tolkas som att hon vill etablera en känsla av 

samförstånd i uppfattningen av att det blir lättare för barnen i skolan om de 

fått höra ämnesrelaterade begrepp i förskolan. Liksom i exempel 9 och 10 



 

 

relateras här kunskapsinnehållet matematik i förskolan till skolans verksam-

het. Det görs i form av ett slags rättfärdigande av kunskapsinnehållet i för-

skolan genom tanken att förskolans pedagogiska innehåll kan underlätta för 

barnen i skolan.  

 

Exempel 12. Med siktet inställt mot de nationella proven. Träff 4  

Detta exempel visar hur förskollärarna kopplar förskolans kunskapsinnehåll 

till skolans kunskapsmål. Sekvensen följdes efter att begreppet undervisning 

diskuterats och i samband med att Anna presenterat hur hennes arbetslag 

dokumenterar sina valstunder.15  

 
Terese:      vi ska ju sträva ända in till om man läser skolans mål å så vi-

dare vi ska ju se längre än bara till dom här fem åren dom 
ska ju faktiskt ha vissa kunskaper till dom testas första 
gången, är de i trean dom gör dom här kunskapsproven? 
Nationella proven är de så är de i trean eller femman? 

Susanne:  trean är de 
Terese: trean då ska dom ju kunna, då ska dom ju ha vissa kunskap-

er för å bli godkända i ämnena 
Anna:  ja 
Terese:  så man måste ju se de så här långt 
Helen:  fast ibland kan man ju hitta dom efteråt (.) alltså 
Terese:  ja absolut 
Helen:  man kanske inte har planerat dom innan 
Terese:  men vi måste ju veta vad dom ska kunna i trean för att vi ska 

kunna eller vi måste ju veta vad dom ska kunna sen […] så vi 
måste ju se längre än bara förskolan 

Pia:  men samtidigt 
Terese:  å lägga en bas en grund 

 

Terese uttalar här klart och tydligt att hon anser att förskolan måste sträcka 

sig längre än förskolans läroplan när det gäller vad som ska läras i förskolan. 

Hon för fram åsikten att förskolans kunskapsinnehåll ska ta sikte mot kun-

skapsmålen i skolans årskurs tre och att förskolan lägger ”en bas en grund” 

för vad de ska kunna då. Detta görs på ett övertygande sätt genom att hon 

upprepade gånger använder formuleringar som ”måste”,” ska” och ”ju”. 

Formuleringarna kan förstås mot bakgrund av att hon vill förstärka sin egen 

uppfattning för att den ska betraktas som sann och självklar av alla. Ordet 

”ju” i kombination med ”ska” och ”måste” används här av Terese i hennes 

argumentation för att förskolans kunskapsinnehåll ska sikta mot skolans 

kunskapsmål: ”då ska dom ju”, ”så man måste ju”, ”vi måste ju”. I slutet av 

                                                             

 

 
15 Valstunden är ett begrepp som kommer ur ett jämställdhetsprojekt. Det är en organiserad lekstund där 

barnen får välja olika aktiviteter utifrån att dra ett kort som representerar en aktivitet. Syftet är att barnen ska 

få göra egna val samt att få kontakt med alla barn i gruppen då valet görs utifrån aktivitet istället för utifrån 

kompisar. För vidare information se http://www.jamstalldskola.se/larande-ex-forskola/lek-inomhus.shtml 



 

 

exempel 12 kommer Helen in med repliker som antyder att de är överens om 

kunskapsinnehållet men att när det gäller hur innehållet ska hanteras i prak-

tiken verkar olika synsätt råda. Hon föreslår att ”dom” (underförstått kun-

skapsmålen) inte alltid behöver vara förplanerade utan att de syns i efter-

hand. I Pias inlägg, ”men samtidigt”, anas en invändning mot Tereses utta-

lande om att ”vi måste se längre än bara förskolan”. Både Terese och Pia 

inleder sina yttranden med ordet ”men” vilket signalerar att motsatta åsikter 

är under uppsegling (Norrby, 2011, s. 199). Helen inleder sitt yttrande med 

ordet ”fast” som får ses som synonymt med ”men” i bemärkelsen att det 

markerar en annan åsikt. De antydningar till motsättningar, som Helen, 

Terese och Pia ger uttryck för i detta utdrag har samband med deras ställ-

ningstaganden angående barns lärande och pedagogens roll vilket nästa 

resultatkapitel kommer att redogöra för.   
 

6.3 Sammanfattning och fördjupad analys 
I kapitel 6 har jag med samtalsutdrag och även texter från dokumentationer 

visat hur ”kunskapsinnehåll i förskolan” har framträtt som ett betydelsefullt 

innehållsligt tema i forskningscirkelns samtal om pedagogisk dokumentat-

ion. Jag har också med hjälp av deltagarnas språkliga redskap och samtals-

stil visat hur det innehållsliga temat kunskapsinnehåll har kommit till ut-

tryck.   

I samband med de dokumentationer som förskollärarna haft med sig till 

träffarna har det resonerats kring vad barnen lär sig eller bör få lära sig i 

förskolan. När detta tema kommer på tal etableras ett ömsesidigt ställnings-

tagande angående kunskapsinnehåll i förskolans verksamhet. Detta ställ-

ningstagande har kommit till uttryck i form av en gemensam tolkningsreper-

toar. Tolkningsrepertoarer, vilka består av en uppsättning begrepp, möjlig-

gör enligt Edley (2001) gemensam förståelse i sociala interaktioner. Den 

tolkningsrepertoar som framträtt i samtalen om förskolans kunskapsinne-

håll kännetecknas av begrepp och målformuleringar som hämtats från för-

skolans läroplan. I vissa fall uttalas kort och gott ”läroplanen” som i exempel 

4, 5, 6 och 8. Specificerade kunskaper namnges mest frekvent utifrån de 

skolämnesinriktade målen såsom matematik, språk, teknik och naturkun-

skap men det talas också om färg och form (exempel 1) samspel (exempel 6) 

och att hjälpa en kompis (exempel 8) samt demokrati, normer och värden 

(exempel 4). Skrivna texter i form av reflektioner och kommentarer till bild-

dokumentationer som medtagits till träffarna innehåller citat från läropla-

nen (exempel 2). Citaten skrivs för att synliggöra vilken kunskap den doku-

menterade aktiviteten avser att inrikta sig mot, vilket kan tolkas som ett sätt 

att rättfärdiga och skapa en ömsesidig förståelse mellan exempelvis pedago-

ger och vårdnadshavare av vad som ska utgöra förskolans kunskapsinnehåll.  

Enligt Billig (1991) har människors ställningstaganden sin grund i olika ideo-

logier. Deltagarnas ömsesidiga ställningstagande, om att förskolans läroplan 



 

 

såväl som skolans läroplan anger kunskapsinnehållet för förskolan, kan för-

stås utifrån utbildningspolitiska ideologier om vilka kunskaper barn och 

ungdomar behöver ha för att kunna mäta sig i ett globalt sammanhang. Den 

enda ambivalens som hörs i detta ställningstagande är då ett slags meta-

reflektion görs över att de inriktar sig så tydligt mot läroplanens skolämnes-

inriktade strävansmål (exempel 4). I den sekvens som exempel 4 visar upp-

står en fundering om vad som händer när de väljer att rikta blicken mot ett 

kunskapsområde i taget, om det kan göra att de går miste om andra kun-

skapsområden som barnen visar intresse. I samma exempel nämns också att 

skolämnesinriktade kunskapsområden som matematik och teknik kan vara 

lättare att se, till skillnad mot kunskapsområden som demokrati, normer och 

värden. Det mest frekventa kunskapsområde som framträder då samtalen 

handlar om kunskapsinnehåll visar sig vara matematik. Detta är deltagarna 

mycket medvetna om, vilket föranleder resonemang kring varför just ämnet 

matematik lyfts fram och även benämns begreppsligt för barnen. Den argu-

mentation som förs handlar om en idé att matematik är svårt och att de vill 

kunna underlätta för barnen när de kommer till skolan genom att ge dem en 

positiv känsla i samband med matematik. Förskollärarna uttrycker att bar-

nen i förskolan dels ska få lära sig matematiska begrepp dels lära sig förstå 

vad begreppet matematik kan innebära (se exempel 9, 10 och 11).  

Ställningstagandet om att förskolans kunskapsinnehåll ska lägga grunden 

för skolans kunskapskrav kommer till uttryck i exempel 11 där det talas om 

att lägga en grund för begreppsförståelse för att underlätta för barnen inför 

skolan. I exempel 12 talas det om att ge en grund för att barnen ska bli god-

kända i skolans ämnen samt att de i förskolan måste sikta mot årskurs tre då 

de första nationella proven ska göras. När förskollärarna relaterar till sko-

lans kunskaper har jag funnit att det enbart talas om detta utifrån typiska 

skolämnen. Det som ger upphov till en viss instabilitet i konsensus är då 

Susanne i exempel 10 ifrågasätter om barnen verkligen blir hjälpta i skolan 

av att de i förskolan får höra att de håller på med matematik. Här diskuteras 

huruvida innehållet skiljer sig i respektive skolform, men att ett av försko-

lans kunskapsinnehåll handlar om matematik för att lägga grunden inför 

skolan ifrågasätts inte.  

I samtalen har ett gemensamt sätt att tala om kunskapsinnehållet i försko-

lan framträtt. Det har gjorts utifrån en tolkningsrepertoar som omfattas av 

begrepp och formuleringar från förskolans läroplan i första hand men det 

har även talats om grundskolans läroplan. Det ömsesidiga ställningstagandet 

om att förskolans läroplan såväl som skolans läroplan ska ange kunskaps-

innehållet för förskolan har argumenterats genom extremfallsformuleringar 

som till exempel ”alla”, ”vi ska” och ”inbankad”. Uttrycket ”ju” har använts 

frekvent vilket här kan tolkas som uttryck för att markera gemensam kun-

skap eller ”för att anknyta till en gemensam tradition” (Kahlin, 2008, s. 100). 

Talet om läroplanen har på så sätt haft karaktären av en förenande kraft. I 



 

 

exempel 6 uttrycker Terese att ”alla strävar vi ju efter samma, vi strävar efter 

läroplanen” och i exempel 4 refererar Pia till läroplanen som ”inbankad” i 

bemärkelsen att det är den ”man ska jobba efter”. Några utdrag har också 

visat på hur replikskiftena haft karaktären av stafettsamtal, vilket jag tolkar 

som att de har ansett sig vara så överens att de kunnat ”ta över” föregående 

talares replik och fortsatt i samma riktning. Ställningstaganden har ibland 

förstärkts med hjälp av konkreta exempel från den pedagogiska praktiken. 

Rättfärdiganden (Potter, 1996) för läroplanen som tolkningsram för försko-

lans kunskapsinnehåll, har kännetecknats av att skolans kunskapskrav har 

inkluderats och argumenten har av förskollärarna förts fram som att det 

handlar om att lägga en grund för kommande skolgång. Samtalen som berört 

kunskapsinnehåll i förskolan har präglats av en samstämmighet mellan för-

skollärarna. I exempel 12 antyds dock att det bland deltagarna finns olika 

sätt att tänka angående hur kunskapsinnehållet ska hanteras. Detta kommer 

nästa resultatkapitel, ”Samtal om barns lärande och pedagogens roll”, att 

visa exempel på.  

 

  



 

 

7. Samtal om barns lärande och pedago-
gens roll  
 

Gisela:  intressant fråga överhuvudtaget, alltså hur (.) hur lär 
dom sej?   

Terese: de tycker jag är en av dom svåraste frågorna som 
finns överhuvudtaget […] de står ju ingenstans i lä-
roplanen vilken pedagogik vi ska använda  

 

Barns lärande och pedagogens roll har varit ett centralt och återkommande 

tema under forskningscirkelns samtliga träffar. Begreppet lärande har av 

deltagarna använts både i betydelse av process och innehåll. Samtalen har 

kännetecknats av att deltagarna blivit engagerade, intresserade och ibland 

konfunderade vilket det inledande citatet åskådliggör med uttalanden som 

”hur lär dom sej?” och ”de tycker jag är en av dom svåraste frågorna som 

finns överhuvudtaget”. Resonemang har förts kring hur barn i förskoleåldern 

antas tillägna sig kunskaper samt hur barns lärande kan gynnas på bästa 

sätt. I studiens material framkommer att deltagarna ofta talar om barns lä-

rande i förhållande till pedagogens roll och vice versa varför dessa två teman 

har fått bilda ett gemensamt innehållsligt tema. Att förskolans läroplan läm-

nar öppet för val av pedagogik, vilket Terese påpekar i citatet, kan antas bi-

dra till att utrymme skapas för olika tolkningar angående barns lärande och 

pedagogens roll, vilket också har framträtt i forskningscirkelns samtal.  

Samtalsutdrag från detta tema har sorterats in under två avsnitt: ”Om hur 

barns lärande bäst kan gynnas” och ”Om pedagogens roll för barns lärande”.  

7.1 Om hur barns lärande bäst kan gynnas 
I förskollärarnas resonemang om hur barns lärande bäst kan gynnas har 

vikten av att utgå från barns intressen för olika kunskapsområden ofta lyfts 

fram. Förskollärarna har också talat om hur de organiserar den pedagogiska 

miljön utifrån barns intressen samt om vad det innebär att utmana barns 

lärande. Avsnittet är indelat i underrubrikerna: ”Att utgå från barns kun-

skapsintressen”, ”Att utmana barns lärande” och ”Att lära barn att lära”. 

7.1.1 Att utgå från barns kunskapsintressen 

Exempel 13. Kunskapsintressen som smittar till gruppen. Träff 3 

I följande exempel talas om lärande i termer av att intresset smittar av sig till 

andra barn från det att pedagogerna har tagit fasta på intressen de sett hos 

vissa barn. Det talas också om att väcka intresse hos barnen inom olika kun-

skapsområden. I det här fallet är det Sigrids dokumentation från ett bok-

stavsprojekt som är utgångspunkt för samtalet.  

 
Sigrid:  mm men vi är ju mitt i de här liksom nu å de har ju blivit (.) 

de har verkligen smittat av sej, de har varit några barn som 



 

 

har varit väldigt intresserade men de har liksom smittat av 
sej å sen (.) ja 

Helen:  de är ju sånt lärande man vill komma åt 
Lena:  att de ska smitta av sig den här följsamheten vi säger, jag lyf-

ter de återigen men de här att man om man ska visa följ-
samhet så vet vi ju att det lätt blir så att man visar följsam-
het å riktar uppmärksamheten mot vissa barn, så är de ju (.) 
(flera instämmer) å så ska det ju inte bli å då genom att det 
smittar av sig liksom (.) å de är ju de som är jätteintressant å 
hur gör vi för å lyfta å öka lust till xxx för de är ju kanske inte 
de att ’oj jag vill inte lära mej skriftspråket jag vill inte få in-
tresse för naturvetenskap’ barn dom har ju inte dom erfa-
renheterna som vi vuxna dom räcker ju inte upp handen å 
frågar utan de är ju vi som ska hitta olika ingångar å lust för 
xxx för alla intresserar ju sej inte för de där  

Bokstavsprojektet på Sigrids förskola pågår under en längre tid och vid den 

sjätte träffen visar hon en uppföljande dokumentation av förskolans arbete 

med bokstäver. I exempel 14 reflekterar hon över att intresset som smittat av 

sig till många barn också verkar ha bidragit till att flera har tillägnat sig kun-

skaper om bokstäver.   

 

Exempel 14. Ett smittande intresse som leder till lärande. Träff 6 

 
Sigrid:  dom inspirerar ju varann oerhört mycke alltså (.) vi har ju 

haft ett stort gäng killar som inte var ett dugg intresserade 
från början men nu (.) om vi säger vi har nog sex killar med, 
nu är de ju tre av dom killarna som redan har knäckt de här 
pang tjong (.) på ett antal månader 

Barns intresse framstår i exempel 13 och 14 som en väsentlig faktor för barns 

lärande. Sigrid talar om att några barn har varit intresserade av bokstäver 

och att deras intresse har smittat av sig. Helen hävdar då att det är ”sånt 

lärande” som är önskvärt att få till, vilket kan förstås som att hon anser att 

lärande stimuleras då barn är intresserade av något. I det här fallet ”smit-

tade” några barns intresse för bokstäver av sig till andra barn som från bör-

jan inte visat intresse för bokstäver. I exempel 14 bekräftar Sigrid att detta 

smittande, som hon nu benämner ”dom inspirerar varann”, tycks ha lett till 

att lärande faktiskt skett då hon säger att flera killar har ”knäckt de här”, 

vilket får antas avse läskoden. Lena utvecklar i sitt yttrande tanken om att 

pedagoger ofta visar följsamhet med vissa barns intressen, vilket hon hävdar 

som icke önskvärt. Att intresse då kan smitta av sig ser hon som en lösning 

till att flera barns lärande stimuleras. I Lenas yttrande framkommer också en 

föreställning om att barn ibland måste få hjälp av vuxna att få intresse för 

olika områden. Hennes argument är att barn inte har den erfarenheten så att 

de kan veta vilka kunskapsområden som finns att rikta sitt intresse mot och 

att det inte handlar om att barn saknar vilja att lära sig. Hon hävdar att pe-



 

 

dagogen måste ”hitta olika ingångar” och skapa lust för barnen att lära inom 

olika kunskapsområden och inte bara inom de områden som barnen själva 

visar intresse för. Här namnges skriftspråket och naturkunskap som exempel 

på kunskapsområden. Lena använder frekvent uttrycket ju, ”så vet vi ju” och 

”så är det ju”, vilket tyder på att hon betraktar sin åsikt som självklar och 

sann. Det skapar här en känsla av att samtliga ”vet” hur det förhåller sig med 

pedagoger, barn och lärande. Hon ger uttryck för att det finns en gemensam 

förståelse, för vilken hon också får medhåll.      

 

Exempel 15. Tillföra nya intressen eller ”snappa” de som finns. Träff 4 

Nedanstående sekvens är en direkt fortsättning på det samtal som exempel 5 

visade i föregående kapitel, där Terese uttryckte att alla delar i läroplanen 

måste täckas in och att barn inte bara kan få söka kunskap inom vissa områ-

den.  

 
Anna:  ja för barn, deras fält av intresse vad dom är intresserade av, 

om man bara ska ta de då kommer de inget nytt man måste 
försöka tillföra nytt också 

Pia:  fast det kommer ju nytt ju äldre dom blir hela tiden (.) när 
man är ett gör man det på =  

Anna:  = ja, ja men alltså man får ju göra de på ett medforskande 
sätt också 

Helen:  men är inte de våran uppgift också liksom att snappa där 
dom är intresserade? 

 

Här företräder Anna en liknande syn som Lena uttalade i exempel 13, att 

barn måste få hjälp att rikta sitt intresse mot olika områden. Om inte den 

hjälpen ges framhåller Anna att lärandet begränsas till vissa kunskapsområ-

den: ”då kommer de inget nytt”. Att Pia vill hävda en annan uppfattning 

markeras av att hon inleder sin replik med ordet ”fast”. Den uppfattning hon 

uttrycker kan tolkas som att barn av egen kraft och i takt med ålder varierar 

sin intresseinriktning. Hon säger att ”det kommer ju nytt ju äldre dom blir”. 

Underförstått för hon fram en åsikt om att barn lär sig utifrån sina intressen 

och att pedagogen inte behöver styra in barnen mot andra intressen än vad 

de själva visar här och nu. Annas snabba replikering kan tolkas som att hon 

är angelägen om att föra fram uppfattningen att det kan göras på ”ett med-

forskande sätt”. Det verkar här finnas olika tankar om huruvida man ska 

styra barnens intressefokus eller inte. Helens yttrande kan förstås som ett 

försök att förklara och utvidga Annas tanke om att ”tillföra nytt” ”på ett med-

forskande sätt” då hon undrar om inte det är en av pedagogens uppgifter att 

”snappa där dom är intresserade”. Samtidigt bekräftar hon också Pias påstå-

ende om att barn alltid visar intresse för något och att det är där som möjlig-

heten finns att utveckla lärandet genom att ”snappa”. Att Helen uttrycker sin 

tanke i form av en fråga kan förstås som att hon inte har för avsikt att över-



 

 

tyga eller etablera en självklar uppfattning utan lämnar öppet för andra tolk-

ningar.  

 

Exempel 16. Hur barns intressen kan utvecklas. Träff 4  

Anna har presenterat och berättat om sitt arbetslags dokumentationsarbete i 

samband med en valstund med dinosaurietema. Hon har berättat att temat 

för valstunden hade bestämts utifrån att barnen visat stort intresse för dino-

saurier och att hon i samtal med barnen utifrån bilddokumentationer från 

föregående valstund tänkt lyssna in vad som fångat barnens intresse och på 

så sätt komma vidare i temat. Hon hade bland annat frågat barnen vad de 

ville lära sig om dinosaurier men barnen hade inte gett uttryck för något 

särskilt intresse. Hon och en kollega hade därför tillsammans planerat inne-

hållet för kommande valstund. Efter Annas presentation följer samtal om 

hur man kan utveckla barns intressen. Följande utdrag är hämtat från detta 

samtal.  

   
Pia:  för de är ju lite planeringen man vill eller som jag vill 

komma ifrån jag vill inte sitta där och plocka ur min 
ryggsäck att nu ska vi göra de här å de här å de här (.) för 
vems skull? Å vem är de som bestämmer ja men då är de ju 
jag som bestämmer vad dom ska bli intresserade av 

Anna:  fast om dom inte är intresserade av nånting så måste man ju 
försöka leda in dom på nåt i alla fall 

Pia:  jo men det är dom, om du hade ställt till exempel ett gäng 
me dinosaurier på golvet å se vad barnen gör, bara så här 
’ska vi bygga ett hus?’ man kan bara kasta ut en fråga, ja 
men då kanske nån hämtar kaplastavar, då blir det bygg- 
och konstruktion mitt i alltihopa, alltså att man går vidare  

Pia för fram sin åsikt om att komma bort från att planera i förväg, då hon ser 

det som att hon då ”plockar ur sin ryggsäck” vilket hon hävdar skulle inne-

bära att hon bestämmer vad barnen ska bli intresserade av. Hon argumente-

rar för att barn inte ska övertalas att bli intresserade av något som pedago-

gen bestämt att de ska intressera sig för. Uppfattningen att hon som pedagog 

skulle styra barnens intressen lyfts fram som en orimlighet med orden ”då är 

det ju jag som bestämmer vad dom ska bli intresserade av”. Anna, som upp-

levde att barnen inte visade något särskilt intresse som kunde leda valstun-

dens innehåll vidare, föreslår då att man som pedagog ändå måste leda in 

barnen mot något intresse. Pia hävdar att barnen visst visar intresse bara 

man ger dem hjälp på traven genom att erbjuda material och till exempel 

ställa en fråga som ”ska vi bygga ett hus?”. Det kan i en analys verka som att 

Pias förslag också handlar om att ”leda in dom (barnen) på nåt”, alltså 

samma sak som det Anna föreslår. Den nyans av skillnad man kan utläsa är 

att Anna talar om att leda in barnen på något utifrån att planera i förväg vad 

som ska göras, medan Pia talar om att intresset ska väckas tillsammans med 



 

 

barnen och inte genom att pedagogen planerar utifrån sina egna idéer. Hon 

ger som exempel att ”kasta ut en fråga” som kan väcka ett intresse och där-

med leda barnet vidare mot något kunskapsområde, här nämns ”bygg- och 

konstruktion” (begrepp hämtade från läroplanstexten) som ett tänkbart om-

råde för barnen att få intresse för. Pia tycks här förespråka att barns lärande 

gynnas om det tar utgångspunkt i barnets intresse i motsats till att barnet 

styrs in mot något som pedagogen bestämt på förhand.   

 
7.1.2 Att utmana barns lärande  

Exempel 17. Hur ska utmaningar göras? Träff 2 

När det resoneras kring hur barns lärande kan utvecklas på bästa sätt an-

vänder förskollärarna ofta begreppet ”utmana”. Det har i samtalen fram-

kommit att det inte alltid upplevs enkelt att veta hur utmaningar ska utfor-

mas eller vad som ska utmanas. Sådana frågor har förskollärarna ofta önskat 

få hjälp med utifrån sina medhavda dokumentationer. Vid den andra träffen, 

efter att ha tittat på Pias dokumentation där några barn leker med muttrar, 

skruvar och magneter talas det i största allmänhet om att barn ständigt lär 

sig nya saker och att det kan vara svårt att som pedagog veta hur man går 

vidare för att utveckla barns lärande. I följande replikskifte blir Gisela myck-

et engagerad och talar med en ton som kan beskrivas som upprörd och 

ibland uppgiven.  

 
Gisela:  […] å vad är utmaningen? Hur går vi vidare? Vad ska vi göra, 

dom har ju gjort jättemycket, vad ska vi göra sen och de är ju 
då man måste ha hjälp av nån, de är många som tycker att 
de är jättesvårt 

Terese:  men ger de sig inte mycket med barnen? Att dom själva dri-
ver hur vi ska gå vidare? 

Gisela:  jo, ja om man jobbar så men de är många pedagoger också 
som tycker att de här är svårt 

Terese:  ja, ja visst är det så ja 
Gisela:  att man har olika kunskaper också å hela tiden hör man de 

här att de ska utmanas å vi ska gå vidare 

 

Gisela uttrycker här en ambivalens om vad som ska utmanas. Utifrån hennes 

känslomässiga engagemang ges intrycket att det är något som hon själv upp-

lever som svårt. Hon ställer sig frågan vad ”vi” ska göra och att man måste få 

hjälp. Samtidigt ger hon uttryck för att det handlar om andras frustration 

när hon säger ”det är många som tycker att det är jättesvårt”. Terese undrar 

om det inte ger sig självt genom barnen som ger drivkraft åt hur de väljer att 

gå vidare. Gisela svarar då att ”ja om man jobbar så” och bekräftar igen att 

det är många pedagoger som tycker att det är svårt. Här får Gisela stöd av 

Terese i form upprepande uppbackning med orden ”ja” och ”ja visst är det 

så”. Med tanke på att Gisela upprepar att det är många pedagoger som tycker 

att det är svårt med utmaningar kan tolkningen göras att det inte finnas nå-



 

 

gon självklar eller gemensam grund bland pedagoger i förskolan för hur 

barns lärande kan utmanas. Lite längre fram säger Gisela att ”man har olika 

kunskaper” vilket jag tolkar är ett uttryck för hennes erfarenhet av att det på 

hennes förskola förekommer olika förståelser för hur utmaningar kan göras. 

Det kan vara en tänkbar förklaring till hennes starka engagemang i frågan. I 

samma replik kommer ytterligare något till uttryck som kan tänkas bidra till 

att hon också låter uppgiven: ”å hela tiden hör man de här att de ska utma-

nas å vi ska gå vidare”. Det är oklart varifrån detta hörs men antagandet kan 

göras att det härrör sig från ett ”uppifrånperspektiv” uttalat som ett krav, 

alternativt något som det allmänt talas om bland kollegor. Med omskrivna 

ord tyder jag Giselas budskap som att ”vi har som uppdrag att barns lärande 

ska utmanas men vi vet inte alltid hur det ska göras”.  

 

Exempel 18. Miljön som ett verktyg för lärande. Träff 8  

Gisela visar en dokumentation från en utomhuslek där några barn släpper 

ner olika föremål i rör. Samtalet kommer in på vad de som pedagoger väljer 

att dokumentera, vad de väljer att se i dokumentationerna och vidare på hur 

barns lärande kan utmanas med hjälp av att tillföra material. Vi får här ta del 

av en samtalssekvens som också kan ses som en konkret beskrivning av att 

organisera miljön i ett lärande syfte. Utifrån Giselas dokumentation relaterar 

Helen till hur hon tänker kring att utmana barns lärande: 

 
Helen:  tänk på de här med rör som du håller på med nu men du 

kanske lägger fram presenterar nya material som väcker 
dom ännu mera fast de är inom samma […] jag tänker lik-
som att jag vill (.) jag vill ge barnen de här verktyget så dom 
blir nyfikna på nånting, nu ser jag att dom håller på med rör 
men dom vet ju kanske inte att de finns andra sorters rör, 
jag kanske måste lägga fram nånstans så att dom upptäcker 
att ’nä men här finns nånting annat som ser ut så här å de 
här va kort å de här va långt å de här va = 

Gisela:  = å de är väl nästa steg 
Helen:  ja de är de jag (.) men de är ju de som gäller för oss pedago-

ger att man ser = 
Gisela: = att man ser ja 
Helen:  lite sånt här 
Gisela:  ja 
Susanne:  å sen gäller de å hålla dom kvar också i att dom tycker de är 

lika spännande som en själv ’hur många bilar går de i det 
här korta å tjocka röret å hur många i det här långa?’ 

Helen:  precis 

  

Helens yttrande om hur hon vill ge barn ”verktyget” så att de ”blir nyfikna på 

nånting” kan kopplas tillbaka till exempel 15 där hon lyfter fram idén om att 

snappa där barn är intresserade. Jag tolkar det som att hon här utvecklar 

den tanken. Hon använder Giselas dokumentation som exempel på att se vad 

barnen visar intresse för (”håller på med rör”) och utifrån det kunna utmana 



 

 

barns lärande genom att tillföra något nytt till barnens lek. Som exempel ger 

hon ”andra sorters rör” som kan göra att barnen upptäcker begreppen 

”långt” och ”kort”.  Gisela visar att hon delar Helens uppfattning genom att 

fylla i hennes replik med orden ”å de är väl nästa steg”. I det stafettal som 

sedan följer går det att utläsa en ömsesidig förståelse av att en viktig aspekt 

för barns lärande är att pedagogen kan se möjligheter för lärande, som här 

beskrivs som att tillföra nytt material utifrån det barn visar intresse för. Vad 

Susanne sedan framhåller handlar om att det inte räcker med att se och 

fånga upp barns intressen utan att det även gäller att hålla kvar intresset. 

Hennes uttalande ”att dom tycker det är lika spännande som en själv” tyder 

på att hon framhåller vikten av att vara engagerad som pedagog och skapa 

spänning för att hålla barnens intresse vid liv. Exempelvis genom att ställa 

nyfikna frågor som ”hur många bilar går det i det här korta […] röret å hur 

många i det här långa?’. Att döma av de som talat i exempel 18 verkar de 

etablera en gemensam uppfattning om att möjligheter till barns lärande 

finns i de situationer där barn visar intresse samt att barns lärande gynnas 

av pedagoger som också visar intresse och är engagerade. 

 

Exempel 19. Att samtidigt ligga steget före och steget efter. Träff 8 

Exempel 19 visar en sekvens som följer inte långt efter den sekvens som ex-

empel 18 visar. Pia gör en reflektion angående att både vara följsam i bar-

nens lärprocesser och att ”ligga steget före”. Hon knyter an till Helens berät-

telse om hur hon genom att tillföra nytt material avsåg att stimulera barns 

lärande.  

 
Pia:  jag tänkte på alltså lite de där du sa man måste ju ligga ste-

get före ibland jag menar erbjuda nya material å sånt samti-
digt ligger man ju steget efter för man är ju där å ser vad 
dom gör å vart dom vill då är jag ju bakom å samtidigt så ska 
jag ju va framför å erbjuda nytt 

Susanne:  mm 
Helen:  precis 
Pia:  de är ju inte alltid så himla enkelt (.) fast de är ju också de 

där, nämen då lär jag ju kunna backa ’nä nu låg jag steget 
före fast åt fel håll de här ville dom inte, nä men fine då 
backar jag väl där då’ att man är så pass flexibel som du sa  

 

Att ligga steget före samtidigt som man ligger steget efter. Så uttrycker Pia 

sig i avseende att stödja barns lärande. Hon beskriver det som att hon pare-

rar mellan att erbjuda och att försöka se vad som verkar ligga i barnens in-

tresse att bygga vidare på. Detta uttrycker hon också som att det görs i en 

samtidighet och att det ”inte alltid är så himla enkelt”. Det kan tolkas som att 

hon upplever en ambivalens i sin roll som pedagog huruvida hon ska leda 

eller följa barnet. Tolkningen kan också göras att hon anser det viktigt för 

barns lärande att de möts av flexibilitet och att det gäller för pedagogen att 



 

 

hitta en balans mellan att ”ligga steget före” och att ”kunna backa” när så 

behövs. Hon talar här även om barns vilja ”det där ville dom inte”. Hon 

kanske lägger samma innebörd i barns vilja som barns intresse och då hon 

säger att hon som pedagog anpassar sig genom att backa när barnet inte 

”ville” anser jag förstärker det hon i exempel 16 förespråkat om att barnets 

intresse är av väsentlig betydelse för barns lärande.  

 

Exempel 20. Utmaningar på olika grunder. Träff 2. 

I samtalen har barns intressen lyfts fram som en viktig förutsättning för 

barns lärande och utveckling (se exempel 13, 14, 15, och 16). Följande utdrag 

visar ett ställningstagande som handlar om att barns kunnande måste upp-

märksammas när det gäller att utmana barns lärande. Samtalet handlar om 

vad som ska dokumenteras.    

 
Terese:  […] på nåt sätt måste vi ju ändå, vi diskuterar ofta de här å 

jag hamnar alltid på hörnet där med mina åsikter men jag 
tycker ändå att vi måste kunna dokumentera vad barnen kan 
(.) för å kunna gå vidare (.) eller? För å veta hur vi ska ut-
forma miljön å hur vi ska tänka i fortsättningen å veta hur vi 
ska fortsätta å stimulera å utmana dom 

Susanne:  jo fast jag är mera inne på vad dom är intresserade av 
Sigrid:  ja precis vad är det dom vill, vad vill dom? 
Susanne:  de är nog jag mer inne på då 
Terese:  ja ofta är dom intresserade av de dom kan de dom behärskar 

för kan dom cykla då tycker dom om att cykla (.) och kan 
dom inte cykla då = 

Susanne:  = ja men kan dom cykla i skogen? 
Terese:  hur då menar du? 
(Här pratar många samtidigt och det är svårt att urskilja vad som sägs) 
Pia:  xxx att utmana liksom 
Terese:  men ska vi inte hitta och stimulera de å hitta en nyfikenhet 

hos dom om de som dom inte kan? (.) 
Pia:  om dom visar intresse utav nånting 

 
Ska barn utmanas i sitt lärande utifrån vad pedagogerna ser att de visar in-

tresse för eller ska barn utmanas i sitt lärande utifrån vad pedagogerna ser 

att barn kan eller inte kan i förhållande till vad de anser att barn borde lära 

sig? Det är den fråga som står på spel i den här sekvensen. Terese deklarerar 

tydligt att hon alltid ”hamnar på hörnet” med sitt ställningstagande i frågan 

och vi får anta att hon då menar i de diskussioner som förs i hennes förskola. 

Detsamma verkar gälla även i det här sammanhanget att döma av övriga 

talares kommentarer. Den åsikt som Terese argumenterar för är att doku-

mentationer måste kunna göras på vad barn kan och inte kan för att veta hur 

barnen ska utmanas och stimuleras. Hon verkar anta att de andra inte delar 

hennes uppfattning då hon inte får något gensvar för sitt yttrande. När hon 

stämmer av med att fråga ”eller?” får hon inte heller någon uppbackning. 

Susanne hävdar då istället att intresset är det viktigaste att dokumentera och 



 

 

utgå ifrån när det gäller utmaningar och Sigrid tillägger ”vad är det dom 

vill?”. Efter det påtalar Terese påtalar sambandet mellan vad barn kan och 

vad barn visar intresse för, vilket hon menar ofta sammanfaller ”för kan dom 

cykla då tycker dom om att cykla”. Här hakar Susanne snabbt på med vad 

som kan förstås som ett exempel på vad hon menar med att utmana utifrån 

barns intressen: ”kan dom cykla i skogen?”. Terese undrar vad hon menar 

och då faller flera varandra i talet och det blir svårt att urskilja vad som sägs, 

vilket kan betraktas som ett tecken på att frågan engagerar deltagarna. Te-

rese gör sin röst hörd och prövar då sin åsikt genom att ställa en fråga om de 

ändå inte måste stimulera och få barn nyfikna på något som barnen ”inte 

kan”. Efter en kort tystnad svarar Pia med något som kan tolkas som ett ja, 

förbehållet att barnen visar ett intresse för det tänkta lärandeobjektet. Det 

Terese uttrycker i exempel 17 om att ”dom (barnen) själva driver hur vi ska 

gå vidare” tycks stå i motsats till de argument hon för fram i detta exempel. 

Här framstår det istället som att hon anser att pedagogerna behöver ange 

riktningen för fortsatta utmaningar och att det ibland innebär att inte följa 

den riktning som barnen driver.   

7.1.3 Att lära barn att lära 

Exempel 21. Om hur barn tillägnar sig kunskaper. Träff 4 

Barns lärande kan utmanas när barn visar intresse för något. Det är ett ställ-

ningstagande som förespråkas av flera deltagare. Ett annat ställningstagande 

är att barns lärande kan utmanas om man vet vad barn kan eller inte kan. 

Dessa två ställningstaganden tycks ligga till grund då deltagarna resonerar 

om barns lärande och hur de tänker att barn lär sig på bästa sätt. Det talas 

om lärande både utifrån process och utifrån kunskapsinnehåll. Ibland fram-

hålls att barn ska stimuleras att själva söka och nå fram till kunskaper och 

ibland framhålls att det finns vissa kunskaper som pedagoger måste se till att 

barnen får. Här följer ett exempel på hur olika argument förs fram:   

 
Terese:  ja nu låter jag jättegammal men så har de varit i alla tider 

dom yngre lär sej av dom äldre å så är det från syskon till 
yngre syskon, från småbarnsavdelning vid matbordet å så 
vidare att dom äldre som har erfarenheten å kunskapen lär 
dom yngre å så ser jag de också jag menar vi måste ju förbe-
reda dom för livet å ge dom en viss kunskap, vi kan inte bara 
låta släppa iväg dom (.) ja eller hur? 

Pia:  fast jag tror dom lär sej jättemycket mer på om vi om man 
utmanar dom till å ta reda på fakta själva hela tiden att ’hur 
tror du?’ ’hur tänker du?’ ’vi tar reda på de’  

Terese:  ja mm 
Pia:  hela tiden mata på = 
Gisela:  = å då tror jag vi är tillbaka på = 
Pia:  = ja för då tror jag man har kommit längre när dom går i 

trean och liksom har lärt sej å söka kunskap själv 

 



 

 

Terese relaterar till en gemensam kunskapstradition då hon säger ”så har det 

varit i alla tider” och hänvisar till att yngre lär av äldre ”som har erfarenhet-

en och kunskapen”. Den grammatiskt bestämda formen i orden erfarenheten 

och kunskapen kan tolkas som att hon avser en viss kunskap. Hon fortsätter 

med en övertygande retorik och hävdar att ”vi måste ju” förbereda barnen 

för livet och därför ”ge dom en viss kunskap”. Hon verkar här söka en ge-

mensam förståelse genom inlägget ”ja eller hur?”, men istället kommer då 

Pia med motargument genom att förespråka att barn lär sig ”jättemycket 

mer” om de utmanas ”till att ta reda på fakta själva”. Detta replikskifte kan 

liknas vid en förhandling. Terese förespråkar att barn måste få viss kunskap 

av andra som är äldre och som har denna specifika kunskap medan Pia före-

språkar att barnen ska utmanas till att själva ta reda på viss kunskap, ”fakta”. 

Pia ger uttryck för ett starkt engagemang då hon inte stannar upp för Giselas 

inlägg utan istället fortsätter sin påbörjade tanke om att ”mata på”, med vad 

som kan beskrivas som peppande frågor till barnet. Hon försvarar sin stånd-

punkt med antagandet om att det underlättar för barnen i skolan om de fått 

lära sig att söka kunskaper själva (jämför 6.2).  

 

Exempel 22. Att få använda sina egna tankar. Träff 4 

Pia utvecklar i följande exempel sitt ställningstagande om att barn ska söka 

svar och kunskaper själva med motiveringen att det kan underlätta lärandet i 

skolan. Gisela och Sigrid tycks vara inne på samma tankespår då de bekräftar 

Pias uttalanden i ett stafettliknande samtal: 

 
Pia:  så att barna liksom lär sej tänker jag, barna ska lära sej å 

tänka själva ut en lösning de är också sen upp till skolan att 
dom måste lära sej använda sitt huvud = 

Gisela: = ja precis = 
Pia:  = å lära sej reflektera =   
Sigrid:  = ja så att dom tror på sej själva = 
Pia:  = för ska man ha bra betyg sen nu, jag har precis varit på ut-

vecklingssamtal, så måste man kunna reflektera i klass-
rummet å inte bara svara bra på proven å de är ju de man 
vill hitta att = 

Gisela: = tankegångarna å = 
Pia: = ja precis att barna lär sej att sätta ord på sina tankar (flera 

instämmer) (.) ’hur tänker du nu?’ 
 (här faller många varandra i talet och samtalet tycks övergå 

till att de pratar med varandra i mindre konstellationer en 
kort stund)   

 
Barnen ska lära sig tänka ut lösningar själva, att reflektera, att sätta ord på 

sina tankar. Det är uttryck som Pia använder för att förklara sin syn på barns 

lärande. Det framställs här som ett lärande som bygger på att pedagogerna 

ställer frågor till barnen istället för att ge färdiga svar. Som skäl för ett sådant 

sätt att lära anger Pia att de i skolan måste lära sig ”använda sitt huvud” (i 



 

 

första repliken) och förstärker detta skäl ytterligare då hon sedan hänvisar 

till ett eget utvecklingssamtal i skolan där hon fått höra att det inte bara 

handlar om att ha svar på frågor utan även om att kunna reflektera. Sigrid 

backar upp Pias ståndpunkt genom att relatera till barns självförtroende: ”ja 

så dom tror på sig själva”. Att barn ska få sätta ord på sina tankegångar 

framstår i denna sekvens som en väsentlig komponent för lärandeprocessen. 

Som exempel på en möjlig fråga att ställa till barnen i detta avseende föreslår 

Pia: ”hur tänker du nu?”. Att samtalet engagerar deltagarna visas genom att 

de spontant börjar prata samtidigt med varandra samt genom det snabba 

taltempot med stafettal. Det förekommer även ett flertal överlappningar i 

denna samtalssekvens.   

 

Exempel 23. Om strategier för lärande. Träff 2 

Resonemanget i nedanstående utdrag följde efter att en fundering kom upp 

huruvida barn har nytta av att i förskolan lära sig om hur de själva tillägnar 

sig kunskaper. Utdraget visar hur deltagarna argumenterar utifrån ställ-

ningstagandet om att pedagogen måste veta vad barn kan eller inte kan för 

att kunna utmana barns lärande.  

  
Terese:  men jag ser barn som (.) vi har pärlplattor, färdiga mönster 

å så lägger man pärlplattan vid sidan om å så räknar dom tre 
gröna å så läger dom tre gröna å sen ska vi ha fem gula å så 
sätter dom fem gula å så överför man en bild från pärlplatta 
till teckning å de är ju jättekämpigt å tar lång tid, de är flera 
moment de är inte bara gjort på ett moment å där tränar vi 
ju dom att träning ger färdighet att ju fler gånger du gör de, 
desto lättare blir de å sen nästa gång dom väljer sitt (.) nu 
kan du de, nu går de lättare nu går de fortare’ å så vidare så 
att dom ser ju att om man inte ger upp att med tålamod, vi 
tränar dom i tålamod att man lär sej om man gör om saker 
om man tränar, de försöker vi överföra att man kan inte 
kunna de första gången. De blir en frustration ’jag kan inte’ 
men vi tränar, vi gör de om å om igen så går de till slut. Så 
de är ju ett sätt att lära dom hur man kan lära sig, att göra 
om å om igen att göra om samma moment till man behärs-
kar de 

Helen:  de är ju lite lika de där (avser Susannes dokumentation där 
ett barn upprepade gånger säger full och tom) hon gör ju 
också om å om igen (flera instämmer) 

Gisela:  sen är de ju också de där att vi pedagoger måste ha de för-
hållningssättet å den barnsynen att barn kan (.) också att vi 
inte redan i ett tidigt skede har bestämt att dom inte kan  

 […] 
Terese:  de är ju den här proximala zonen man ska hela tiden vara ett 

steg före å erbjuda dom ett steg för svårt så att dom kan 
sträva = 

Gisela:  = å man ser ju då om man vistas i de här så ser man ju att (.) 
man hör nästan aldrig de här att ’jag kan inte’ utan dom vill 
prova å de blir ingen träning utan dom vill  



 

 

 […] 
Pia:  men jag tänker de dom kan de vet man ju på något sätt, tän-

ker jag de behöver du inte ens dokumentera för de vet man 
Terese:  ja men du måste veta, gå igenom barnet, barnet tycker om 

att skriva, ja men vad kan de här barnet egentligen? kan 
barnet de här, bokstäverna å så vidare vad ska vi utmana 
barnet med? ’jag vet att barnet inte kan de här’ då måste jag 
sätta in extra krut kanske i de här, jag ska naturligtvis stimu-
lera både saker som vad dom kan å inte kan men jag måste 
ju ändå pejla av vad barnet kan eller inte kan 

 

I Terese exempel om pärplattsaktiviteten framstår att målet med aktiviteten 

är på förhand bestämd (att lägga lika mönster) liksom tillvägagångssättet för 

att uppnå målet. Hon beskriver att aktiviteten innebär flera moment vilket 

kräver tålamod. Barnen får genom att göra det gång på gång träna och på så 

sätt lära sig att ”träning ger färdighet”. Träning och upprepning tycks här 

vara lärstrategier Terese förespråkar: ”De är ju ett sätt att lära dom hur man 

kan lära sig”. Helen backar upp Terese berättelse genom att koppla till en 

tidigare visad dokumentation där barnet själv använder strategin att upp-

repa. Gisela för sedan in samtalet på ett annat spår då hon lyfter in aspekten 

barnsyn och argumenterar för att pedagoger måste ha den synen att barn 

kan. Det kan här tolkas som att Gisela vill etablera en gemensam förståelse 

för en sådan barnsyn då hon säger att ”vi pedagoger måste ha de förhåll-

ningssättet å den barnsynen att barn kan”. Gisela ger sedan ett antal illustre-

rande exempel som utelämnats i utdraget på grund av igenkänningsrisk. 

Efter Giselas exempel kommenterar Terese att ”det är ju den här proximala 

zonen” och betonar att man ska vara ett steg före barnet för att utmana lä-

randet. Gisela forsätter med att framhålla uppfattningen om att barn som 

”vistas i det här” (vilket jag tolkar som ”i en miljö med den här barnsynen”) 

inte hörs säga ’jag kan inte’ utan istället visar en vilja att prova sig fram. Hon 

uttrycker i samma mening att lärandet då inte sker genom ”träning”, vilket 

därmed framställs som ett negativt laddat ord, utan genom att barnen själva 

vill. Giselas uttalande kan ses som en respons på Terese berättelse om pärl-

plattsaktiviteten och som ett förespråkande av att barns lärande gagnas av 

att barnen får prova sig fram och utifrån sin egen vilja. Pia och Terese verkar 

sedan vilja framhålla olika ståndpunkter genom att de båda börjar sina ytt-

randen med ”men”. Pias uttalande om att man inte behöver dokumentera 

vad barn kan ”för det vet man” tyder på att hon vill tona ner betydelsen av 

vad barn kan eller inte kan. Terese argumenterar istället för att man måste 

som hon uttrycker det ”gå igenom barnet” för att veta vad barnet kan eller 

inte kan i syfte att utmana lärandet. Hon verkar anse att det inte räcker med 

att se vad barnet tycker om att göra utan hävdar att man också måste se till 

barnets kunnande: ”barnet tycker om att skriva, ja men vad kan det här bar-

net egentligen”. Terese fortsätter med att framhålla åsikten att man även 



 

 

måste veta vad barnet inte kan för att, som hon säger, kunna ”sätta in extra 

krut”.  

7.2 Om pedagogens roll för barns lärande 
I samband med att förskollärarna talade om barns lärande kom samtalen 

oundvikligt in på pedagogens roll och dess betydelse för barns lärande. Av-

snittets underrubriker speglar några frågeställningar som varit i omlopp i 

detta samtalsinnehåll: ”Medforskande, vägledande, undervisande eller…?”, 

”Hur undervisar vi i förskolan?” och ”Ska vi ställa frågor eller ge svar?”.  

7.2.1 Medforskande, vägledande, undervisande eller…? 

Exempel 24. Pedagogen som medforskande eller/och undervisande. Träff 4 

Anna har berättat om sin valstundsaktivitet om dinosaurier och samtalet har 

rört sig från att handla om pedagogens roll i den specifika aktiviteten till att 

nu ha kommit in på pedagogens roll mera generellt. 

 
Gisela:  sen tycker jag man blir lite påmind om våran roll, pedago-

gens roll hur viktig den är egentligen som den här medfors-
karen (flera hörs instämma) i de här just att hitta dom här 
ingångarna (.) å de hänger ju ihop med alla våra frågor å hur 
agerar vi och hur kan vi liksom bara genom å säga (viskar:) 
’ska vi göra ett hus eller en koja?’ till dom eller nånting å då 
blir de liksom då händer nånting, nåt litet bara ett ord, så 
våran roll är ju ganska så viktig den här me vägledaren på 
nåt vis.  

Anna:  mm fast de tycker jag också kan vara olika vi ska ju både 
vara medforskande å undervisande liksom för vi sitter ju 
ändå inne me kunskap som barnen inte har alltså (.) de 
måste ju va nån slags avvägning så att de blir av både och 

 

Pedagogen ges här flera benämningar: ”medforskare” och ”vägledare”, säger 

Gisela, ”medforskande och undervisande”, säger Anna. Pedagogens roll som 

medforskare framhålls av Gisela som en viktig roll att inta. Hon nämner att 

som medforskare ska man ”hitta dom här ingångarna”, som får antas avse 

ingångar till lärandet, och så förklarar hon vidare att det handlar om ”alla 

våra frågor” och hur pedagoger agerar. Frågorna gör, enligt Gisela, att 

någonting händer och man kan tolka det som att hon menar att frågor eller, 

som hon säger ”bara ett ord” kan leda in barnen mot något som kan främja 

ett lärande. Hon framhåller i slutet av sin replik att just den rollen som pe-

dagog (att hitta ingångar för lärande genom frågor eller små ord) är viktig 

men denna gång benämner hon rollen som ”vägledaren”. Gisela formulerar 

sig på ett garderande sätt, det vill säga att hon inte framställer sina argument 

som de enda tänkbara. Hon uttrycker sig med ord som ”jag tycker”, 

”ganska”, ”på nåt vis” vilket visar att hon lämnar öppet för andra tolkningar. 

Anna replikerar med sin tolkning av pedagogrollen och framhåller att den 

kan se olika ut. Hon framför sin uppfattning som självklar och delad av öv-



 

 

riga då hon flera gånger använder ”ju” och i kombination med orden ska och 

måste: ”vi ska ju” ”de måste ju”. Anna talar om pedagogens roll i termer av 

att både vara medforskande och undervisande och argumenterar för att det 

måste vara ”nån slags avvägning så att det blir […] både och”. Det verkar här 

som att Anna menar att vara en medforskande respektive en undervisande 

pedagog handlar om olika roller som en pedagog kan ha där den undervi-

sande rollen kopplas till att pedagogen har kunskap som barnen inte har. 

Anna kan i det här exemplet sägas förespråka att pedagogens roll ska inne-

bära ett ”både och”. 

 

Exempel 25. Styra eller hålla igen. Träff 4 

Något längre fram, under samma tillfälle som exempel 24 hämtats från, fort-

sätter problematiseringen av pedagogens roll.   

 
Gisela:  men att man är medveten […] att om vi bygger ett hus så blir 

de bygg å konstruktion ni kanske räknar dom, då blir de ma-
tematik, dinosaurierna ’va äter dom för mat?’ ’hur ska dom 
göra för å klättra?’ då blir de teknik ja men alltså så, att man 
tänker att man har de där tänket  

Anna:  ja men till exempel massage jobbar vi ganska mycket med, 
då kan man inte låta barnen alltså då blir det mycket styrt 
från oss för att vi vill visa hur man gör å att man liksom in-
troducerar grejer å sånt också, sen kan man ju vara helt 
medforskande också å låta barnen styra allt, man kan ju 
blanda liksom  

Pia:  fast jag tycker lite som du sa ’undervisa’, de är lite spän-
nande alltså de där huruvida man ska plocka kunskaper ur 
sin egen ryggsäck eller inte å hur mycket man ska hålla igen 
å ta ett steg tillbaka eller (.) vägleda 

Anna:  man måste ju vägleda också jag menar speciellt med de soci-
ala också jag menar (.) ja jag tycker man kan blanda (.) med 
de som känns bra 

Gisela förordar här en medvetenhet hos pedagogen. En medvetenhet som 

hon förklarar handlar om att pedagogens frågor kan leda till olika kunskaps-

innehåll relaterade till läroplanen. Det kunskapsinnehåll hon ger som exem-

pel, med hänvisning till aktiviteten med dinosaurier, är bygg- och konstrukt-

ion, matematik och teknik. För varje exempel hon ger använder hon ordet 

”blir”. Det kan tyda på att hon menar att man som pedagog inte har planerat 

i förväg att innehållet i en aktivitet ska inriktas mot exempelvis teknik utan 

att det kan bli teknik eller något annat. Det handlar om att man som pedagog 

”har det här tänket”, förklarar Gisela. Av Annas påföljande yttrande kan man 

utläsa att hon anser att Gisela talar om en medforskande pedagog i egenskap 

av att inte styra barnens lärande. Hon nämner massage som ett kunskapsin-

nehåll där de som pedagoger styr barnen, ”då blir det mycket styrt från oss”. 

Hon förklarar att ett sådant kunskapsinnehåll behöver styras av pedagoger i 

betydelsen att visa och introducera för barnen hur de kan göra. Som motsats 



 

 

till ett sådant förhållningssätt använder hon uttrycket ”helt medforskande”, 

med vilket hon tycks lägga en betydelse av att ”låta barnen styra allt”. Annas 

hållning visar sig precis som i föregående exempel vara att pedagogens roll 

kan vara av blandad karaktär. Pia uttrycker att begreppet ”undervisning” är 

spännande och ger intryck av att hon uppfattar att pedagogens roll kan inne-

bära många val och ställningstaganden, huruvida man ska plocka av sina 

egna kunskaper, ”hur mycket man ska hålla igen och ta ett steg tillbaka eller 

vägleda”. I Annas sista replik kan en skiljelinje anas mellan när hon anser att 

man ska välja den ena eller den andra rollen. Då det pedagogiska innehållet 

rör sig om ”det sociala” förespråkar hon den vägledande rollen vilken utifrån 

tidigare yttranden i exemplet kan förstås som en mera styrande pedagogroll 

och som en motsats till en medforskande roll. Kännetecknande för den här 

samtalssekvensen kan sägas vara att deltagarna verkar prova olika tolkning-

ar av pedagogens undervisande roll genom att de lägger fram sina tankar och 

funderingar utan att direkt verka ha som avsikt att övertyga varandra.   

 
Exempel 26. Vad den medforskande rollen kan innebära. Träff 3 och 4 

Under träff tre och fyra hördes deltagarna ofta använda begreppen under-

visning och medforskande pedagog varpå jag ställde följdfrågor kring dessa 

begrepp. Under träff 3 svarade Anna så här på frågan om hur man är när 

man är en medforskande pedagog:   

 
Anna:  de är väl till exempel när man sitter å pratar med barnen å 

dom undrar över nåt så kanske man inte riktigt ger svaren 
på en gång utan man kan fråga dom andra barnen vad dom 
tror eller att man pratar om de å hur kan de va å att man 
kanske tar reda på de tillsammans eller använder internet 
eller nån annan 

Under den fjärde träffen fortsatte samtalen kring begreppet medforskande 

pedagog. Här i relation till undervisningsbegreppet: 

 
Anna:  […] de är ju en metod att ge kunskap att vara medforskande 

(.) pedagog tycker jag […] men alltså min undervisningstek-
nik kan ju vara en medforskande pedagog de är ju så jag un-
dervisar men jag tror att undervisning låter konstigt att 
prata om i förskolan men alltså jag tycker inte de är ett så 
starkt ord att använda så  

Terese:  nä de tycker inte jag heller  
Anna:  man kanske relaterar mycket till skolan för att man säger 

undervisning men att de är ju en undervisningsteknik att 
vara en medforskande på de sättet vi pratar om (flera in-
stämmer) 

E:  å hur är du då? säg nånting om hur du är när du är en med-
forskande 

Anna:  ja men de är väl att utmana, ställa dom rätta frågorna 
E:  vilka är dom rätta frågorna då? 
Anna: ta reda på ja men de vi har pratat om liksom 



 

 

Helen:  men de beror också på vad barnen svarar alltså de är där 
man (.) 

Pia:  lyhörd = 
Helen:  = ja lyhörd, lyssna = 
Anna:  = ja lyssna (.) 
Pia:  å flexibel liksom att man hänger med på 
Helen:  å det beror ju på hur dom svarar å så på mina frågor hur jag 

xxx (flera talar samtidigt) 
Gisela:  entusiasmen  
Sigrid:  nyfikenhet (.) i det där (.) tycker jag 
Susanne:  fast jag tycker de är lättare att va medforskare om jag inte 

vet vad som ska hända, om jag har svaren redan då känner 
jag att då kan jag inte vara en medforskare (.) utan då blir 
det 

Anna:  eller låtsas va en medforskare 
Susanne:  jaa men då blir de ju mer de här undervisning eller liksom 
E:  de är så de blir konflikt i de tänket 
Susanne:  ja de blir konflikt där 
Anna:  man får hålla igen med 
Terese:  för mej är de ingen konflikt jag undervisar å jag har svaret 

men jag kan ju forska med barnet ändå alltså jag kan ju ha 
de sättet som du säger alltså att metoden att vara medfors-
kande men jag har ju svaret för jag är den vuxna som har 
kunskapen om de här till exempel 

  
Att vara medforskande beskriver Anna som att man inte ger svaren direkt till 

barnen och föreslår att man istället kan fråga kamrater om vad de tror eller 

ta reda på svaret tillsammans med hjälp av till exempel internet. Anna för-

klarar att medforskande kan innebära ”en metod att ge kunskap” och att 

medforskande för henne därför kan vara som en undervisningsteknik. Vi-

dare säger hon att en medforskande pedagog utmanar och ställer ”dom rätta 

frågorna”. I den här sekvensen verkar det som att Anna inte gör någon åt-

skillnad mellan medforskande och undervisande utan förenar istället de 

båda genom att förklara medforskande som en metod att undervisa. Kan-

hända är det så hon menar med att pedagogens roll kan vara en avvägning av 

”både och” som i exempel 24. Den medforskande pedagogrollen beskrivs 

sedan av övriga samtalsdeltagare med vad som kan formuleras i ett antal 

karaktärsdrag: lyhörd, lyssnande, nyfiken, flexibel och entusiastisk. Helen 

förtydligar sin förståelse av begreppet medforskande med att framhålla att 

det handlar om att vara lyhörd för hur barnen svarar på pedagogens frågor. 

Susanne lägger fram en åsikt om att det blir svårt att vara medforskande om 

man som pedagog har färdiga svar i det som görs. Hon menar att det då 

istället blir som ”undervisning”. Jag gör då en tolkning av att hon upplever 

det som konfliktartat att både vara medforskande och samtidigt veta vad 

barnet ska komma fram till, vilket hon instämmer i. Anna gör här ett inlägg 

om att det Susanne beskriver om att veta svaret och att ändå vara medfors-

kande kan uttryckas som att ”låtsas va en medforskare”. Terese, som tidigare 

förespråkat uppfattningen att man som pedagog måste ta reda på vad barn 



 

 

kan och inte kan för att kunna utmana lärandet, tar även här ställning för att 

det finns viss kunskap och vissa svar som barn ska komma fram till. Däremot 

förklarar hon att hon inte ser någon konflikt i att undervisning kan göras på 

ett medforskande sätt, ”jag kan ju forska med barnet ändå”, säger hon, trots 

att hon som vuxen anser sig ha ”svaret” och ”kunskapen”.     

 

Exempel 27. Medforska – att låta barnen hitta svaren själva. Träff 4  

Följande sekvens är hämtad från en fortsättning av föregående samtalsse-

kvens om begreppet medforskande och Terese förtydligar sitt ställningsta-

gande angående begreppet medforska:  

 
Terese:  nä men jag behöver inte säga att ’de här är blått’ eller vad de 

nu än är men jag har ju svaret anser jag och jag undervisar å 
med den här metoden, precis som du säger, låter jag dom 
forska sig fram till de här svaret som jag vet då som vuxen 

Gisela:  men de behöver inte komma fram den gången 
Terese:  nej nej de kanske  
Gisela:  för de kan ju va en process för å nå dit  
Terese:  ja absolut 

 

I exempel 26 talar Terese om begreppet medforskande som att forska med 

barnet. I exempel 27 uttrycker hon istället ”metoden” (medforskande) med 

orden ”låter jag dom forska sig fram till det här svaret”, vilket ger uttryck för 

en oklarhet eller ambivalens beträffande innebörden av begreppet medfors-

kande. I Terese uttalande förefaller en egenskap hos en medforskande peda-

gog vara att inte ge det rätta svaret till barnet utan barnet förväntas istället 

själv forska sig fram till svaret. Terese förklarar dock inte vad forska innebär 

i detta sammanhang. Gisela replikerar med att svaret inte behöver komma 

fram just i stunden och får medhåll av Terese om än med viss tvekan ”nej nej 

de kanske”. Det framstår som att båda är överens om att det finns ett givet 

svar som barnet ska komma fram till och att barnet själv kan söka sig  fram 

till det. Ändå verkar de argumentera för olika ståndpunkter. Gisela nämner 

att ”de kan ju va en process” som kan tolkas som ett försök att lägga fram ett 

argument för en annan ståndpunkt men att döma av Terese svar ”ja absolut” 

tycks det som att de inte alls har olika uppfattningar om pedagogens roll som 

medforskande. Det verkar som att olika aspekter på lärande ligger implicit 

med i denna korta samtalssekvens och som Gisela vill lyfta fram genom att 

säga något om processer för lärandet. Samtalet antyder också att det kan 

finnas motsägelser i hur de tolkar innebörden i begreppet medforskande 

pedagog eller att det finns en ambivalens och osäkerhet angående begreppets 

innebörd.   
  



 

 

7.2.2 Hur undervisar vi i förskolan?  

Exempel 28. Ge verktyg eller viss kunskap? Träff 4  

Undervisning som fenomen diskuteras och problematiseras vidare. I exem-

pel 28 talas om undervisning generellt och i exempel 29 och 30 talas det med 

utgångspunkt i konkreta situationer. 

 
Gisela:  men undervisning är väl att ge dom rätt teknik för å nå 

(.)kunskap 
Anna: de beror väl på vad det är om för nåt också 
Terese: men vi vill ju att dom ska nå målen så småningom när dom 

är vuxna alltså inom alla områden eller hur? 
Gisela:  att få kunskapen för å vilja ta reda på mer 
Terese:  ja ja naturligtvis 
Gisela:  att dom får dom här verktygen av oss 
Terese:  ja men man kan väl aldrig komma ifrån att vi vuxna sitter 

med svaren i alla fall ett bra tag upp till nian klarar vi kanske 
men sen vet jag inte men (SKRATT) 

 

Gisela driver här en och samma tanke genomgående i sina repliker med stort 

engagemang och verkar vara mån om att få fram det hon anser vara under-

visning. Hon talar om att ge barnen ”rätt teknik” och ”verktyg” för att nå 

kunskaper och att få en vilja att ”ta reda på mer”. Underförstått kan Giselas 

uppfattning om undervisning förstås som att barn inte direkt ska få viss kun-

skap förmedlad utan istället få verktyg för att själva nå kunskapen. Anna 

inflikar en uppfattning i form av en undran om inte undervisning kan inne-

bära olika saker beroende på vad ”det är om för nåt”. Man kan anta att hon 

menar vilken situation eller vilka slags kunskaper som avses. Terese uppfatt-

ning om undervisning uttrycks med betoning på kunskapsmål och att barn 

måste få vissa kunskaper inom alla områden. I hennes sista uttalande fram-

håller hon att det är de vuxna som har och därmed underförstått kan ge bar-

nen dessa kunskaper. Den skillnad som framträder mellan Giselas och Te-

rese uppfattningar verkar i det här exemplet handla om huruvida barn ska 

tillägna sig kunskaper med hjälp av verktyg som pedagogen erbjuder eller 

om kunskap ska tillägnas genom pedagogen eller andra vuxna. Att det är 

vuxna som har den kunskap som barn behöver argumenteras av Terese med 

extremfallsformuleringen ”aldrig” då hon säger att ”man kan väl aldrig 

komma ifrån att vi vuxna sitter med svaren”.  

 

Exempel 29. Begreppet undervisning förhandlas. Träff 4 

Gisela har berättat om aktiviteten med rör ute på gården och att hon till-

sammans med barnen har letat material med fokus på begreppen tunga, 

lätta, korta, långa och tjocka. Hon har beskrivit att hon genom miljön vill 

erbjuda barnen möjligheter att lära sig begreppens innebörder genom att 

forska och upptäcka själva, som hon uttrycker det, varpå följande samtal 

utspelar sig.   



 

 

Terese:  får jag gå tillbaks till de som vi pratade om förut då de här 
om lärandet å medforskandet, du säger ditt förhållningssätt 
pratade du om i den här situationen, kan inte du se dej själv 
där som, som undervisande där också me språkbadet du ger 
barnet begreppen högt, lågt, snabbt, långsamt (.) eller? 
Alltså de kan han ju språket kan han ju inte utforska om inte 
du badar honom i språket 

Gisela:  ja absolut jag kan ju alltså jag tycker de här undervisa, jag 
tycker att undervisningsbegreppet, alltså vi har ju undervis-
ning i förskolan fast de är ju på ett annat vis du kan ju inte 
likna å att de är samma innebörd som skolans undervisning  

Terese:  nej de säger jag inte heller utan  
Gisela:  men de är klart att jag ger han begreppena 
Terese:  du är förebild i språket (.) å där lär du honom begreppen  
Gisela:  man kan 
Anna:  att man sätter ord på  
Terese:  ja jag menar det 
Gisela:  man kan ju själv få välja ’är det högt eller lågt?’ ’är det tungt 

eller lätt?  
Terese:  ja å där undervisar ju du 
Gisela:  mm, ja jo så 
 […] 
Gisela:  ja och de här är ju en undervisning i förskolan men jag 

kanske inte säger åt honom att (.) utan jag vill ju att han 
själv ska upptäcka om de går fortare om de är högt eller om 
de går fortare när de är lågt 

E:  du säger inte  
Gisela:  om de går fortare när (.) om han har mycket grus eller om 

han har lite grus om de är tungt i röret eller om det är lätt 
utan dom valen får han göra själv 

Terese:  men om han då inte väljer att fortsätta kan ju du som peda-
gog gå in och säga ’men på med mera grus’ 

Gisela:  ja 
Terese:  eller hur?  
Gisela:  ja de kan jag 
Terese:  å liksom så han inte slutar om han själv vill om han inte har 

de här drivet att utveckla de 
Gisela:  ’ska vi prova nåt annat?’ 
Terese: ja ett annat material å där går ju du, tycker jag då, in å un-

dervisar ’man kan prova med mera’ 
Gisela:  jaa 
Terese: å guida honom 
Gisela:  jag menar inte att de är fel så 
Terese:  nä 
Gisela:  men de beror ändå på mitt förhållningssätt hur gör jag de på 

för vis? min roll, vad har jag alltså hur går jag tillväga? (.) jag 
säger inte åt honom att ’de går fortare om du håller röret 
högt’  

Terese:  nä nej nej  
Gisela:  utan de (.) då ska han upptäcka de själv 

 

I exempel 29 kan samtalet liknas vid en förhandling där till synes olika sätt 

att tänka kring undervisning bollas mellan Gisela och Terese. Terese uttryck-



 

 

er med en fråga om inte det är så att Gisela faktiskt undervisar när hon lyfter 

fram språkliga begrepp med barnen. Gisela håller med om det och argumen-

terar för att undervisning i förskolan är något annat än undervisning i sko-

lan. Kanhända har hon uppfattat att Terese ser på undervisning i förskolan 

på samma sätt som skolans undervisning. ”Jag vill ju att han själv ska upp-

täcka” säger Gisela som argument för det hon tycks mena med undervisning 

i förskolan. Som exempel ger hon att barnet självt ska få avgöra om det går 

tungt eller lätt när olika mängd grus släpps ner i röret. I det replikskifte som 

sedan följer om hur pedagogen kan agera för att få barnet att hålla kvar in-

tresset och fortsätta med aktiviteten (som man får anta att båda två anser är 

en lärandesituation), tycks de vara helt överens. De verkar dels vara överens 

om hur pedagogen kan göra, dels om att det handlar om undervisning. Te-

rese använder här uttrycket ”guida” synonymt med undervisa. Gisela säger 

att hon inte menar att det är fel (troligtvis avseende att guida eller undervisa) 

men klargör att hon menar att det handlar om hur det görs, det vill säga pe-

dagogens förhållningssätt och roll. Det förefaller som att Gisela vill markera 

att hennes ståndpunkt i frågan om undervisning är att barn ska få upptäcka 

själva hur saker förhåller sig och att hon som pedagog inte vill instruera bar-

net eller ge barnet svar innan det själv har fått möjlighet att prova: ”jag säger 

inte åt honom att ’det går fortare om du håller röret högt’[…] utan de ska han 

upptäcka själv”. Tolkningen kan göras att det finns ambivalens och motsä-

gelser i Giselas och Terese uppfattningar av begreppet undervisning då de 

verkar argumentera för olika sätt att förstå samtidigt som de håller med 

varandra i mycket.  

 

Exempel 30. Två olika sätt att se på undervisning. Träff 5. 

Exempel 30 återger hur olika uppfattningar av undervisning framträder 

utifrån en konkret situation. Terese har skildrat sin avdelnings valstundsar-

bete. Hon har berättat att de har olika temainnehåll på brickor som barnen 

väljer att arbeta med och kommande resonemang följer efter att Pia frågat 

om barnens möjligheter att få utforska vidare utifrån brickornas innehåll. 

Pia vill här också ge förslag på hur det kan göras möjligt: 

 
Pia:  jag tänkte så här bara om dom nu vill fortsätta att utforska 

vatten i handfatet till exempel 
Terese:  jaa 
Pia: att om då hälften är ute å man kanske har två grupper inne 

=  
Terese:  = nej de får dom inte = 
Pia:.. = då kanske möjligheten finns menar jag = 
Terese:  = nej de får dom inte nej 
Susanne:  ja nej då finns de ingen djupdykning i ett experiment  
Terese:  nej nej 
Susanne:  där man kan utveckla de å 
Terese:  vi kan utveckla de på brickan kan man säga 



 

 

Susanne:  jaa men inte liksom de är ju ganska fyrkantigt 
Terese:  ja de är väldigt fyrkantigt det är väldigt fyrkantigt fungerar 

jättebra 
 […] 
Susanne:   nä men att se hur någonting kan börja här å så slutar det där 

som man inte alls har tänkt sej å de är ju de som är så spän-
nande (.) tycker jag då 

Terese:  mm ja ja vi utvecklar ju till exempel naturkunskapsbrick-
orna från de enklaste alltså dom kommer ju inte å sitta med 
dom där pipetterna hela terminen 

Susanne:  nä nej nej 
Terese:  utan vi utvecklar ju experimenten från till exempel tänd-

stickor å ljus å tända ljus å kväva de eller olika experiment 
Pia:  men då bestämmer ni 
Susanne:  ja jag tänkte säga  
Pia:  fortsättningen 
Terese:  ja de gör vi  
Pia:  som pedagoger 
Terese:  ja det gör vi jaa vi bestämmer kunskapen 
Pia:  det är där jag har svårt å förstå hur ni kan göra en pedago-

gisk dokumentation för å se barnas lärande å liksom se de-
ras tankar 

 

I den här sekvensen förefaller olika aspekter av lärande och pedagogrollen 

framträda på ett polariserat sätt. Ställningstaganden för det ena eller det 

andra har inte alltid framstått som så tydligt uppdelade i samtalen då det 

ofta har jämkats, prövats och böljat fram och tillbaka. Här framträder, ge-

nom Terese yttranden, en bild av en pedagogroll som beslutar om vägen och 

innehållet för vad som ska läras kontra en pedagogroll som låter barnet ut-

forska och leda vägen. Den senare framträder i Pias och Susannes uttalan-

den. Samtalet kännetecknas av engagemang och av att de som talar vet vad 

de ska säga, det råder ingen tvekan i yttrandena vilket blir särskilt tydligt där 

stafettliknande tal sker. För Pias del verkar det vara en självklarhet att om 

barnen vill fortsätta att experimentera med vatten så ska de få göra det ef-

tersom hon börjar ge förslag på hur det kan göras möjligt. Terese framhåller 

med tydlighet att ”nej det får dom inte nej”. Det tycks dock dröja några re-

plikskiften innan det går upp för Pia att det i Terese beskrivna aktivitet inte 

ingår att barnen ska utforska efter egen vilja. Susanne kommer då in i samta-

let och konstaterar att det av Terese beskrivning inte görs någon ”djupdyk-

ning i ett experiment” för att utveckla det hela. Det bekräftas av Terese som 

säger att de utvecklar experimenten på den avsedda brickan varpå Susanne 

påstår med en gardering att det är ”ganska fyrkantigt”. Terese håller med och 

förstärker påståendet med att uppgradera ”ganska” till ”väldigt” och säger 

det dessutom två gånger. Utan tveksamhet tillägger hon att det ”fungerar 

jättebra”. Susannes replik ”att se hur någonting kan börja här å så slutar det 

där som man inte alls har tänkt sej” är avslutningen på en episod hon berät-

tat om men som utelämnats av forskningsetiska skäl eftersom det kan leda 

till identifiering. Vad hon troligen vill klargöra är att hon föredrar att låta 



 

 

barnen ”utforska” även om det leder till något annat än vad man som peda-

gog hade tänkt från början. ”De är ju de som är så spännande”, förklarar 

hon. Det leder till att Terese berättar hur de faktiskt utvecklar experimenten 

och tydliggör att barnen inte sitter med samma uppgifter en hel termin. Det 

tycks då bli tydligt för Pia att Terese talar om ett sätt att undervisa som inne-

bär att pedagogerna bestämmer helt och hållet vad som ska göras. Hon säger 

med antydan till en fråga: ”men då bestämmer ni […] fortsättningen”, vilket 

Terese intygar på ett tveklöst sätt med orden ”ja det gör vi jaa vi bestämmer 

kunskapen”. I det uttalandet syns Pia hitta en skiljelinje mellan hennes och 

Terese förståelse av pedagogisk dokumentation, som Pia uppenbarligen ser 

som ett sätt att ”se barnas lärande” och ”deras tankar”. Det verkar som att 

Pia inte kan förstå hur Terese arbetslag kan få syn på barns tankar och lär-

processer när de som pedagoger inte låter barnen vara delaktiga i aktivite-

ternas utformning.    
 
7.2.3 Ska vi ställa frågor eller ge svar? 
Exempel 31. Vi ska ställa frågor. Träff 4  

I samband med de resonemang som förts om pedagogens roll och undervis-

ning har det ofta talats om att ställa frågor eller om att ge svar. Sigrid säger 

vid ett tillfälle så här: ”och sen är det just de här som jag tycker är så svårt då, 

va man ska ställa, man kan ju ställa frågor till barnen (.) men just de här 

vilka frågor man ska ställa”. Här ger Gisela sin syn på frågeställandet. 

 
Gisela:  om man är tillbaka till de här till våran roll å hitta dom här 

vägarna å hur gör vi som pedagoger, vad ställer vi för frågor, 
gör dom här kullerbyttorna ’hur tänker du? hur tycker du vi 
ska få veta det här? kan man fråga nån? kan du fråga nån 
kompis?’ också att om man hittar dom här alla olika vägarna 
då är vi ju tillbaka till min roll, min kunskap hur ska jag (.) 
göra för att dom ska få så mycket kunskap som möjligt? ge-
nom att dom själva får tänka för de är ju så dom kommer att 
få jobba i skolan alla dom här olika valen dom ska tänka 
själva, dom ska försöka skaffa kunskap på många olika sätt å 
har vi då gett dom färdiga svar eller nåt så då (.) hamnar 
dom ju i ett dilemma  

”Hur ska jag göra för att dom ska få så mycket kunskap som möjligt?”. Så 

formulerar Gisela en fråga i sitt resonemang, en fråga som får ses som en 

kärnfråga i det innehållsliga temat ”barns lärande och pedagogens roll”. 

Hennes svar på frågan förefaller vara att barnen ska få lära sig att ”tänka 

själva” och lära sig ”skaffa kunskap på många olika sätt” med motiveringen 

att det är en förutsättning för lärandet i skolan. Detta faller, enligt Giselas 

uttalande, tillbaka på pedagogens roll, de frågor pedagogen ställer och de 

olika vägar pedagogen kan hitta för att barnen ska få tänka ut svaren på egen 

hand. Hon ger också flera exempel på frågor att ställa som dels uppmanar 

barnet att tänka själv ”hur tänker du?” dels om hur kunskap kan sökas ”kan 



 

 

man fråga nån?” Gisela för fram sin ståndpunkt på ett övertygande sätt då 

hon lägger fram sina argument som att de är självklara och delas av övriga 

deltagare till exempel då hon säger: ”det är ju så dom kommer att få jobba i 

skolan”. Som ytterligare försvar för sin hållning konstaterar hon att om bar-

nen får färdiga svar av pedagogerna ”har vi gett dom färdiga svar” så hamnar 

de ”i ett dilemma” i skolan. Detta framträder dock som en motsägelse till det 

hon säger innan om att barnet kan uppmanas att fråga någon som ett sätt att 

söka kunskap själv. Denna någon kan då underförstått vara ”en kompis” 

hellre än en pedagog.  

 

Exempel 32. Inte ge svaren. Träff 4  

Pia ger ett konkret exempel på hur hon förhåller sig som pedagog angående 

att ge de rätta svaren eller inte:   

 
Pia:  men sen skulle jag inte säga om ett barn säger att en spindel 

har sex ben  
Terese:  mm  
Pia:  då skulle inte jag säga ’nej den har åtta’ utan då skulle jag 

låta den (.) förstår du då skulle jag 
Terese:  ’vi räknar dom’ 
Pia:  ja eller vi kan titta på en bild 
Terese: ja ’vi räknar dom’  
Pia:  ja eller så släpper jag de bara å tänker att de där kommer 
Gisela:  för nästa gång kanske man tittar på spindeln å då kanske 

man kollar på benen å kommer fram till att dom har åtta 
ben 

 

Pia deklarerar klart och tydligt att hon inte skulle ge ett barn det rätta svaret 

direkt om barnet, som i hennes exempel, säger att en spindel har sex ben. 

Hon talar här heller inte om att ställa frågor till barnet som kan leda det till 

att ta reda på svaret själv. Terese föreslår att man som pedagog kan säga ”vi 

räknar dom ”. Pia bejakar Terese förslag och ger även alternativet att titta på 

en bild. Terese verkar tycka att det bekräftar hennes förslag om att räkna 

spindelns ben då hon återigen säger ”ja vi räknar dom”. Kanske kan man här 

ana att Terese är intresserad av att barnet ska få svaret här och nu. Men då 

kommer Pia med förslaget att bara släppa tanken om att barnet ska få veta 

att spindeln har åtta ben just i den stunden i trygg förvissning om att ”de där 

kommer”. Gisela tycks göra sig till tolk för Pias idé med förklaringen att 

nästa gång man tittar på spindeln kanske man (troligen avser ”man” att bar-

net tillsammans med pedagogen) tittar på benen och det rätta svaret kom-

mer fram. I exempel 27 var Gisela inne på ett liknande tankespår då hon 

säger att det kan vara en process att nå fram till målet eller svaret. Det ex-

emplet visade ett replikskifte mellan Terese och Gisela där de talade om 

medforskandet som metod. Kanhända ligger deras till synes olika ställnings-



 

 

taganden i att de fokuserar olika aspekter beträffande barns lärande, där den 

ena betonar processen i lärandet och den andra betonar kunskapsinnehållet.          

 

Exempel 33. Dom kan inte ta reda på allt själva. Träff 4 

Susanne relaterar i följande utdrag till barnen på hennes avdelning som stäl-

ler varför-frågor. Hon framhåller att hon tror barnen faktiskt vill ha svar 

ibland och får stöd av Anna: 

 
Susanne:  men jag tänker så här alltså nu många av våra treåringar 

alltså mina treåringar de är ju de här ’varför’  
Anna:  ja dom älskar ju när man berättar saker  
Susanne:  ’varför då varför’ å därför tänker jag men de är väl bra å ha 

både och (.) att ibland så kanske dom faktiskt vill ha ett svar 
å ibland så kanske ’ja vad tror du då?’ (.) för jag tror inte att 
vi kan bara lämna dom heller att dom ska = 

Anna: = ta reda på allt själva  
Susanne:  nej men för att då blir de ju hur fantasifullt som helst men så 

att både och tycker jag 

 

Det verkar som att det har etablerats en uppfattning om att det är ett anting-

en–eller som råder i frågan om pedagogen ska ställa frågor eller ge svar då 

Susanne uttrycker en viss oro för att barnen blir lämnade att ta reda på allt 

själva. Hon ger uttryck för att det då kan bli ”hur fantasifullt som helst” och 

förordar här istället ett ”både och”. Ordet ”lämna” kan betyda att överge eller 

svika, en tanke Susanne kan tänkas vilja ta i beaktande i det här samman-

hanget. Anna backar upp Susannes inlägg genom konstaterandet att barn 

”älskar ju när man berättar saker” och senare också genom stafettalet som 

visar att hon vet vad Susanne menar. Precis som då pedagogens roll diskute-

rades utifrån att vara medforskande eller undervisande så söks också här en 

jämvikt mellan olika ställningstaganden genom att förespråka ett ”både och”. 

 

Exempel 34. Flera möjliga alternativ. Träff 4  

Exempel 34 framstår i min analys som en sammanfattning av de perspektiv 

som varit i omlopp angående ”att ställa frågor eller ge svar”. 

 
Susanne:  men är de så då att de är vissa saker som dom ska klura ut 

själva å vissa saker som dom som vi kanske ska hjälpa med 
svar? (flera instämmer) (.) 

Gisela:  jag tror man får se alltså […] jag menar vi har läroplanen 
som vårt viktigaste verktyg, så då tror jag att dom […]dom 
vill inte ha dom här färdiga, dom vet att dom ska klura dom 
tänker dom spånar jättemycket å dom (.) ja den här kreativi-
teten liksom […] de här utforskandet 

Terese:  men samtidigt så tycker jag de inte är fel att ge dom ett fär-
digt ’så här ska det se ut hur tar du dej dit?’ så jag som un-
dervisar ’de här är målet, varsågod å hitta vägen’ 

 […] 



 

 

Helen:  men behöver dom inte lite av varje, måste de vara de ena el-
ler de andra?  

Det Susanne framför som en fråga kan uppfattas som att hon vill stämma av 

sitt ställningstagande med övriga. Hon kan sägas förespråka ett ”både och”, 

det vill säga att pedagogen både kan ge barnen svar och att låta dem ”klura 

ut själva”. Samma inställning tycks Helen stå för då hon något senare i sam-

talet ställer en liknande fråga: ”måste de vara de ena eller de andra?” Gisela 

använder begrepp som klura, spåna, kreativiteten och utforskandet. Gisela 

hävdar här att barnen inte vill ha färdiga svar och att de vet att de ska klura 

och tänka själva. Hon nämner också läroplanen ”som vårt viktigaste verktyg” 

vilket visar att hon anser kunskapsinnehållet vara förutbestämt. Terese 

framhåller, som i tidigare exempel att lärandet ska styras mot ett förutbe-

stämt mål. Här för hon fram sin åsikt med orden ”jag tycker inte de är fel”, 

vilket kan tyda på att hon är medveten om att hennes ställningstaganden ofta 

gett upphov till meningsutbyten. Det hon sedan uttrycker som ”att ge dom 

ett färdigt” är dock inte ett färdigt eller givet svar utan snarare ett förutbe-

stämt mål. Hon återger hur hon undervisar genom att säga: ”de här är målet 

varsågod å hitta vägen”, vilket inte kan tyckas stå i motsättning till det som 

förespråkas av de som framhåller att barn ska söka kunskap själva med hjälp 

av olika ”verktyg”.  Det framstår härvidlag som att det finns ambivalens och 

motsägelser i talet om barns lärande och pedagogens roll.    

 
7.3 Sammanfattning och fördjupad analys 
Kapitel 7 har visat hur det innehållsliga temat ”barns lärande och pedago-

gens roll” har framträtt och kommit till uttryck i forskningscirkelns samtal. 

Deltagarna har talat om förutsättningar för barns lärande och om hur en 

pedagog bäst kan gynna barns lärande. Några centrala begrepp som samta-

len kretsar kring i kapitlets första avsnitt är barns kunskapsintressen och 

begreppet utmana. Begreppet utmana tycks vara det vedertagna begreppet 

då förskollärare talar om barns lärande och pedagogens roll. Att barns lä-

rande gynnas och kan utmanas då barnen visar intresse för något verkar det 

råda stor enighet om (exempel 13, 14, 15 och 16). Däremot förekommer olika 

uppfattningar angående barns egen förmåga att vidga sina intressen så att 

barns utveckling och lärande kan ske inom läroplanens olika kunskapsområ-

den. I exempel 15 och 16 argumenterar Anna för att barn behöver ledas mot 

olika intresseområden för att lärande ska kunna ske inom flera områden 

medan Pia argumenterar för att som pedagog vara följsam med barnets in-

tressen istället för att bestämma vad barnet ska bli intresserat av. I exempel 

18 resonerar deltagarna om att utmana barns lärande med hjälp av att iord-

ningställa miljö och material utifrån vad barnen visar intresse för.  

Att barns lärande har sin potential i vad de visar intresse för framstår un-

der de flesta träffarna som den dominerande uppfattningen, men en annan 



 

 

uppfattning framkommer också i samtalen. Terese förespråkar att man som 

pedagog måste veta vad barn kan och inte kan för att kunna utmana lärandet 

på bästa sätt. Hon hävdar att barn ofta visar intresse för det de redan kan 

och att man som pedagog därför måste ta reda på vad barn inte kan för att 

kunna stimulera och utmana lärandet vidare (exempel 20 och 23).  

I kapitel 6 visades att deltagarna är överens om att det är läroplanen som 

anger kunskapsinnehållet i förskolan. Men när samtalen har handlat om hur 

barnen ska tillägna sig detta bestämda kunskapsinnehåll har det talats på 

olika sätt och olika ställningstaganden har framträtt. Ibland har deltagarna 

betonat att barn ska uppmuntras att själva söka och nå fram till kunskaper 

eller att barnen ska ges verktyg för sitt eget kunskapssökande. Verktygen har 

beskrivits som att pedagogerna kan ställa utmanande frågor till barnen, 

uppmuntra barnen att ta hjälp av kompisar eller att iordningställa miljön i 

syfte att uppnå vissa kunskaper. Andra gånger har deltagarna tagit ställning 

för att det är pedagogen som ska visa vägen till hur barns lärande ska ske och 

vilka kunskaper som ska läras här och nu (exempel 28, 30, 31 m.fl.). Läran-

det har omväxlande talats utifrån process, mål och innehåll. Några deltagare 

lägger tonvikt vid processen genom att ta ställning för att kunskapsinnehål-

let inte behöver förutbestämmas utan kan uppstå utifrån vad barnen visar 

intresse för (exempel 16 och 25). Ett motsatt ställningstagande betonar in-

nehåll och mål för lärandet genom att förespråka att pedagogen ska förutbe-

stämma kunskapsinnehåll utifrån vad barnen kan eller inte kan (exempel 20 

och 23).  

Billig m.fl. (1988) menar att spänningar mellan olika ideologiska ställ-

ningstaganden är produktiva genom att de skapar driv i samtalen och gene-

rerar resurser för människors skapande av uppfattningar. Samtalen inom 

temat ”barns lärande och pedagogens roll” har vid flera tillfällen drivits av en 

spänning utifrån olika ideologiska ställningstaganden. Jag har kallat dessa 

ställningstaganden för ”ett förutbestämt lärande” och ”ett icke förutbestämt 

lärande”. Benämningarna grundar sig på hur deltagarnas olika argument har 

kommit till uttryck. För att tala med Edleys (2001) ord så har en specifik 

terräng av särskilda uttryck eller metaforer utkristalliserat sig som deltagar-

na använt sig av i sina ställningstaganden om barns lärande och pedagogens 

roll. Det har gjort det möjligt att ringa in två olika tolkningsrepertoarer för 

hur förskollärarna har talat om barns lärande och pedagogens roll. I tabell 2 

åskådliggör jag med några exempel hur deltagarnas ställningstaganden om 

ett förutbestämt respektive icke förutbestämt lärande har kommit till uttryck 

i form av ord, begrepp och fraser.  

 

 

 

 

 



 

 

Tabell 2. Tolkningsrepertoarer som visar hur ställningstagandena ”ett förutbestämt 
lärande” respektive ”ett icke förutbestämt lärande” har kommit till uttryck i samtalen.  

 
Ett förutbestämt lärande 
 

   Ett icke förutbestämt lärande 

Yngre lär sig av dom äldre 

Vi försöker överföra 

Leda in dom, guida 

Det blir styrt av oss 

Ge viss kunskap  

Vi måste förbereda barnen 

Vi kan inte släppa iväg barnen 

Vi vuxna sitter inne med svaren 

Vi bestämmer kunskapen 

Ligga steget före 

Träning ger färdighet 

Pejla av vad barnet kan eller inte 

kan 

Plocka ur egen ryggsäck 

 

Barn ska själva tänka ut en lösning 

Klura, upptäcka själva, lära sig 

reflektera 

Det blir matematik, det blir teknik 

Barnen ska söka kunskap själva  

Det här utforskandet 

Inte ge färdiga svar, ställa frågor 

Ge barnen verktyg för att söka 

kunskap 

Ta ett steg tillbaka 

Hitta ingångar för lärande 

Snappa där barnen är intresserade 

Intresse smittar av sig 

Vad vill barnen? 

 

I ställningstagandet om ”ett förutbestämt lärande” betonas innehållet för 

lärandet. En grundläggande intention framstår som att den pedagogiska 

verksamheten ska utgå från ett specifikt kunskapsinnehåll som bestäms av 

pedagogen. Pedagogen framhålls också som den som vet vad barnen behöver 

lära sig och som den som ”har svaren”. För att pedagogen ska kunna utmana 

barns lärande framhålls vikten av att veta vad barnen kan och inte kan. I 

något som är förutbestämt ligger underförstått att det inte går att välja. Pe-

dagogiken framstår som mera ”styrd” då denna tolkningsrepertoar används i 

samtalen (se exempel 25 och 30).  

I ställningstagandet om ”ett icke förutbestämt lärande” betonas processer 

för lärande. Det talas om att barnen ska få upptäcka kunskaper på egen hand 

och själva tänka ut lösningar vilket uttrycks med ord som klura, upptäcka 

själva och lära sig reflektera (exempel 22 och 34). Här framhålls pedagogen 

som den som kan ge verktyg till barnen i syfte att de själva ska nå kunskaper 

(exempel 28 och 31). En grundläggande intention framstår som att den pe-

dagogiska verksamheten ska utgå från vad barnen intresserar sig för. Kun-

skapsinnehållet (som anses förutbestämt till läroplanens målområden) antas 

”bli till” utifrån barnens intressen eller i en samtidighet med de aktiviteter 

som görs (exempel 16 och 25). Detta ställningstagande dominerar i samta-

len. 

Tabell 2 visar tolkningsrepertoarer som använts av deltagarna i temat om 

barns lärande och pedagogens roll. De har inte alltid använts renodlat utan 

har också använts för att pröva de egna uppfattningarna. Ibland har de gett 

upphov till både ambivalens, motsägelser och motsättningar. Tolkningsre-



 

 

Ett icke förutbestämt lärande 

pertoarerna kan sägas ha gett uttryck för ideologiska ställningstaganden som 

i samtalen skapat ideologiska dilemman angående barns lärande och peda-

gogens roll. Deltagarna har ibland gett uttryck för dilemmana på ett explicit 

sätt och verkar då ha sökt en lösning på dilemmat. Det har exempelvis gjorts 

genom att förespråka en flexibel pedagogroll med förklaringen att barn be-

höver möta olika slags pedagogroller. Anna föreslår i exempel 24 en avväg-

ning mellan vad hon benämner en medforskande och en undervisande peda-

gogroll och i exempel 25 förklarar hon denna avvägning med att det beror på 

det aktuella kunskapsinnehållet vilken roll man som pedagog kan välja att ta. 

Begreppen medforskande och undervisning förhandlas i samtalen genom att 

deltagarna resonerar huruvida man ska ställa frågor till barnen som verktyg 

för deras eget kunskapssökande eller ge de rätta svaren (exempel 31–34). 

Detta tycks vara ett uttalat dilemma beträffande pedagogens roll som de 

olika ställningstagandena skapar. För att hantera detta dilemma föreslås i 

exempel 34 ett ”både och”: Susanne menar att vissa saker kan barn få ”klura 

ut själva” och vissa kan man som pedagog ge barnet svar på och Helen före-

slår i form av en fråga: ”men behöver dom inte lite av varje, måste det vara 

det ena eller det andra?”  

Ett annat dilemma som framträder i detta innehållsliga tema är då ställ-

ningstagandet om ett icke förutbestämt lärande ska integreras med ställ-

ningstagandet om att kunskapsinnehållet i förskolan är förutbestämt. Detta 

dilemma kan höras i Pias yttrande ”man måste ju ligga steget före ibland […] 

samtidigt så ligger man ju steget efter” och konstaterar att det inte är ”så 

himla enkelt” (exempel 19).  

Deltagarna har omväxlande beskrivit pedagogens roll i termer av att un-

dervisa, vägleda och att medforska. Dessa benämningar av pedagogens roll 

har uttalats oavsett vilken tolkningsrepertoarer som använts. Det har alltså 

inte gått att sortera in benämningarna i relation till tolkningsrepertoarerna. 

Däremot har de använts med skiftande innebörder och använts mer eller 

mindre beroende på vilket ställningstagande som förespråkats. Figur 4 illu-

strerar i fallande ordning vilka benämningar av pedagogrollen som före-

kommit mest i förhållande till vilket ställningstagande som förespråkats.  

 

 

 

 

 

 
 
Figur 4. Pedagogrollens benämningar i relation till ställningstagandena om ”ett för-
utbestämt lärande” respektive ”ett icke förutbestämt lärande” såsom de förekommit i 
studiens samtal.   
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I samband med att ett förutbestämt lärande har förespråkats har pedagogens 

roll oftast beskrivits som att undervisa men även begreppen vägleda och 

medforska har använts. Då ett icke-förutbestämt lärande har förespråkats 

har pedagogens roll oftast beskrivits som medforskande men även begreppet 

vägleda och undervisa har förekommit.  

Karaktären på samtalen har präglats av de ideologiska dilemman som 

kommit till uttryck. Deltagarna har argumenterat för olika ställningstagan-

den och samtalen har vissa gånger liknats vid förhandlingar. Ställningsta-

gandena har ibland framstått som dikotomier och ibland har de blandats, 

prövats och bollats mot varandra och ibland har en gemensam förståelse 

sökts. Kapitlet har visat att begrepp som medforskare och utmaningar tycks 

ha etablerats i retoriken kring lärande i förskolan. Även begreppet undervis-

ning verkar ha fått en plats i talet om förskolans verksamhet. Kapitlets ex-

empel har också visat att dessa begrepp ger upphov till olika tolkningar och 

ambivalenser angående dess innebörd.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

8. Samtal om att göra pedagogisk doku-
mentation 
 

Susanne:  ja å jag tror de är jätteviktigt å diskutera alltså vad är 
de vi dokumenterar å varför dokumenterar vi å vad 
ska de leda till för att annars då kan de bli att vi do-
kumenterar allting å så händer de ingenting  

 

Vid den första träffen bad jag de deltagande förskollärarna att formulera sina 

frågeställningar angående pedagogisk dokumentation så att vi alla skulle få 

en bild av ett slags utgångsläge. Så här löd några av frågorna: Vad är syftet 

med dokumentationen? Vad ska vi dokumentera? Hur synliggöra lärandet i 

dokumentationer? För vems skull dokumenterar vi? Hur komma vidare från 

reflektion till handling? Vilka frågor ställer man i reflektionen?  

De didaktiska frågorna vad, hur och varför, som Susanne ger uttryck för i 

kapitlets inledande citat, har också varit de frågor som stått i fokus när för-

skollärarna har samtalat om att göra pedagogisk dokumentation. Detta in-

nehållsliga tema har kännetecknats av att deltagarna har ställt frågor till 

varandra och utbytt erfarenheter på ett konkret sätt och många gånger med 

hjälp av exempel från den egna praktiken. 

Kapitlet är indelat i tre avsnitt och tre frågeställningar: ”Vad menas med 

pedagogisk dokumentation?”, ”Vad dokumenteras och i vilket syfte?” samt 

”Hur genomförs pedagogisk dokumentation?”.  

 
8.1 Vad menas med pedagogisk dokumentation? 
I det här avsnittet visas exempel på hur deltagarna talar om innebörden av 

pedagogisk dokumentation. Exemplen presenteras under rubriceringarna 

”Att få syn på lärandet, reflektera och gå vidare” och ”Det kan vara olika”.   

 
8.1.1 Att få syn på lärandet, reflektera och gå vidare 

Exempel 35. Förr och nu. Träff 4  

I början av den fjärde träffen samtalades det i största allmänhet om hur det 

kom sig att de deltagande förskollärarna hade börjat arbeta med just peda-

gogisk dokumentation. Flera av deltagarna hänvisade till att de hade gått 

”Reggiokurser” och att de då fått lära sig använda olika dokumentationstek-

niker såsom kamera, film och diktafon. I följande utdrag talas det om reflekt-

ionen och processerna som kännetecknande faktorer för pedagogisk doku-

mentation och som tycks innebära en skillnad från hur de tidigare använt 

dokumentationer.   

 
Sigrid:  […] mycket dokumentation har vi haft uppe å kanske kopp-

lat nåt läroplansmål men inte diskuterat å reflekterat med 
barnen riktigt å inte oss vuxna så mycket heller de har vi nog 
inte gjort (.) förrän ja men i samband med Reggiokursen de 



 

 

kom nog som du säger för våran del också i samband med 
Reggiokurser å så där 

 […] 
Gisela:  jag tror de här med att se dom här alltså att komma åt pro-

cesserna att få syn på lärandet som vi har pratat om också så 
å att man gör de genom en dokumentation å att man kom-
mer bort från dom här gamla tidernas när man tittade på ett 
annat sätt då (.) med barnen 

E: mm man observerade å checkade av = 
Gisela:  = man observerade å så skulle man checka av å så har man 

liksom (.) just den här kullerbyttan alla gör (.) nu för å 
komma liksom (.) ett nytt stort helt annat steg liksom för å 
få syn på processerna  

 

Sigrid reflekterar över hur de tidigare har gjort med dokumentationer och 

konstaterar att de har haft mycket dokumentation ”uppe”, vilket jag tolkar 

som att de har haft bilder uppsatta på väggarna. Hon beskriver att de också 

har kopplat dessa dokumentationer till läroplansmål. Skillnaden mellan hur 

de gjort förr och nu säger hon bestå av att de nu reflekterar (utifrån doku-

mentationerna får man anta) tillsammans med barnen och med varandra 

(oss vuxna). Hon kopplar denna förändring till att de har gått Reggiokurser. 

Gisela fortsätter tankegången om vad som kan vara en skillnad i hur doku-

mentation används nu i jämförelse med, som hon uttrycker, ”dom här gamla 

tidernas”. Hennes tolkning är att det nu handlar om ”att komma åt proces-

serna” och ”att få syn på lärandet” genom dokumentation. Jag gör då ett 

antaganade om att hon med gamla tidernas sätt att se på dokumentation 

menar att ”man observerade och checkade av”. Gisela nappar direkt på detta 

förtydligande vilket kan ses som ett tecken på samarbete (Norrby, 2004, s. 

140). Det i sig kan tolkas som att jag tar parti för hennes ställningstagande 

och också markerar min förståelse av pedagogisk dokumentation. Gisela 

använder metaforen ”kullerbytta” för att visa hur hon ser på den förändring 

som pedagogisk dokumentation innebär i jämförelse med hur dokumentat-

ion använts tidigare. Kullerbytta som metafor brukar användas i syfte att 

beskriva en helomvändning, vilket också Gisela förtydligar med orden ”ett 

nytt stort helt annat steg”. Giselas sista replik i exemplet innehåller flera 

extremfallsformuleringar: ”alla gör, stort, helt annat,”. Extremfallsformule-

ringarna kan här ses fungera som ett sätt att poängtera vad hon anser ska 

förstås som ett rätt sätt att förstå pedagogisk dokumentation, att ”alla” gör 

denna kullerbytta nu som enligt henne innebär att ”få syn på processerna”.  

 

Exempel 36. Att dokumentera går bra men sen då? Träff 2 

Samtalsutdraget i exempel 36 är hämtat från ett tillfälle då Susanne tagit 

med en dokumentation som visar bilder på en tom och en full hink. Hon 

berättar att det är en flicka på hennes förskola som är upptagen med att fylla 

och tömma hinkar och lådor samtidigt som hon upprepar orden full och tom.  

 



 

 

Susanne: […] vi är väldigt bra på att dokumentera på min förskola 
men vi är inte så bra på att gå vidare, att liksom hur (.) nästa 
steg, dom här dokumentationerna dom stannar av 

Pia:  göra dom pedagogiska helt enkelt? 
Susanne:  ja å de kan vi ju säkert göra, göra dom pedagogiska men hur 

går vi vidare sen med de här barnet nu då, hur ska vi utmana 
henne med nya saker liksom? hennes språkutveckling 

E:  men hur tänkte du när du frågade om pedagogisk? 
Pia:  ja jag men vi pratar som dokumentationer ja men som sätta 

upp utan några tankar å återkoppling till nånting utan när 
de blir pedagogiska dokumentationer då har vi återkopplat 
till läroplanen å vi har reflekterat tillsammans (.) att dom då 
blir pedagogiska dokumentationer 

Gisela:  ja å när man går vidare känner jag å ger dom en utmaning 
de är då också den blir pedagogisk (flera instämmer) 

Pia:  ja men precis att man använder den 
Susanne:  ja att de inte bara blir ett konstaterande, jaha hon fyller den 

här å så säger hon full å ja nu har hon en kaka å nu är den 
tom utan man vill ju gå vidare med de här (.) att utmana 
henne å i förlängningen ser ju jag då att de är fler barn som 
kommer att komma med, i å med att jag jobbar med ett till 
treåringar så är ju alla på väg i språket, en del har inte börjat 
än, att man inte har orden å en del av dom här treåringarna 
dom pratar ju 

 

Här framträder en föreställning av att pedagogisk dokumentation innebär att 

komma vidare i arbetet. Att ”gå vidare” är ett uttryck som ofta återkommer 

då samtalen berör innebörden av pedagogisk dokumentation. Susanne säger 

att de på hennes förskola är bra på att dokumentera men har svårt att 

komma till ”nästa steg” vilket antyder att det finns en gemensam förståelse 

av ett nästa steg. Pia verkar vilja försäkra sig om att hon förstått det på 

samma sätt som Susanne då hon frågar: ”göra dom pedagogiska helt enkelt?” 

Susanne svarar att de säkert kan göra dokumentationerna pedagogiska men 

undrar över hur de kan ”gå vidare” med barnet i bemärkelsen att utmana 

hennes språkutveckling. Kanhända avser Susanne här produkten, det vill 

säga den dokumentation som sitter uppsatt för andra att titta på när hon 

säger att de kan göra dokumentationen pedagogisk. Det gör att jag, då detta 

sägs, blir fundersam över vad de menar med ”pedagogisk” och bollar tillbaka 

till Pia för att höra vad hon avsåg med sitt yttrande om att göra dokumentat-

ionerna pedagogiska. Hon börjar då med att förklara att dokumentationer 

behöver kopplas till läroplanen och behöver reflekteras över för att bli till 

pedagogiska dokumentationer. Här kommer Gisela in och utvecklar sin upp-

fattning om vad som gör dokumentationen pedagogisk. Hon uttrycker sig i 

likadana ordalag som Susanne gjorde då hon beskrev vad hon vill ha hjälp 

med, det vill säga: ”att gå vidare” och ”utmana”. Susanne verkade dock i sitt 

uttalande först inte koppla dessa begrepp till att göra dokumentationen pe-

dagogisk. Pia backar upp det Gisela säger med orden ”ja men precis att man 

använder den”. Susanne instämmer och fortsätter sedan med en konkret 



 

 

beskrivning av vad hon menar med att gå vidare. Hon förklarar att hon inte 

vill att det ska stanna upp och ”bara bli ett konstateterande” utan att något 

kan göras så att lärandet utmanas och utvecklas. I samma replik framhåller 

Susanne att ”det är fler barn som kommer att komma med”, vilket jag kopp-

lar till tidigare redovisat samtalsinnehåll som handlade om att intresse och 

lärande ”smittar” via ett eller några barns intressen (se exempel 13 och 14 i 

kapitel 7). Jag ser detta samtalsutdrag som ett exempel på hur förståelse av 

begreppet pedagogisk dokumentation konstrueras med ord och uttryck som 

”gå vidare”, ”utmana”, ”koppla till läroplanen”, ”använda” och ”reflektera”.   

 

Exempel 37. Facit efterfrågas. Träff 6  

I Sigrids berättelse om ett arbete hon dokumenterat på sin förskola fram-

kommer en osäkerhet om vad pedagogisk dokumentation innebär, vilket 

också visar sig i att pedagoger efterfrågar ett slags ”facit” över hur det ska 

göras och se ut: 

 
Sigrid:  […] jag skriver ju precis de hon säger liksom de är ju tanken 

(.) sen om de här är en pedagogisk dokumentation eller inte 
de vet jag inte, nu har jag inte plockat in några mer läro-
plansmål här då de kanske jag ska göra (.) jag vet inte […] 
men sen är ju vi hela tiden fulla av prestationsångest för att 
vi försöker få till de här med pedagogisk dokumentation hur 
ska den se ut? […] alla är på lite olika nivå i arbetslaget å har 
olika mycket information å då var det nån som sa: ’finns de 
ingen mall så här att så här ska de se ut, de ska va ett foto å 
så här å så ska de här finnas med å stå’ alltså de hamnar lätt 
i de när vi diskuterar i arbetslaget att man vill ha nåt facit att 
pedagogisk dokumentation den ska se ut så här (.) på ett 
visst sätt  

 

I utdraget ges en bild av en osäkerhet kring arbetet med pedagogisk doku-

mentation och vad det egentligen innebär. Flera gånger uttrycker Sigrid att 

hon ”inte vet” dels om det är en pedagogisk dokumentation hon gjort och 

dels om hon ska skriva in flera läroplansmål i dokumentationen eller inte. 

Hon sätter ord på den känsla som detta arbete tycks föra med sig för henne 

och hennes arbetslag: ”prestationsångest”: Det gör hon tillsammans med 

extremfallsformuleringarna ”hela tiden fulla av”. Det ger intryck av att hon 

verkligen vill understryka denna känsla som hon härleder till hur doku-

mentationen ska se ut. Vidare får vi veta att det i hennes arbetslag frågas 

efter mallar och facit angående dokumentationens utseende vilket tyder på 

att fokus för diskussioner angående pedagogisk dokumentation kan tendera 

att riktas mot layout av dessa.   
  



 

 

8.1.2 Det kan vara olika    

Exempel 38. Dokumentation – pedagogisk dokumentation. Träff 6 

Anna berättar om att de på hennes förskola gjort en mall för dokumentat-

ionsarbetet som helhet för att det ska vara enkelt för alla i arbetslaget. Hon 

beskriver då hur hon ser på vad det är som gör en dokumentation till en pe-

dagogisk dokumentation: 

 
Anna:  vi har gjort en sån mall för dokumentationen just för att de 

ska va enkelt för alla men sen den pedagogiska dokumentat-
ionen kan ju se ut hur som helst […] jo men när man reflek-
terar tillsammans de kan ju se ut hur som helst den pedago-
giska men att man lär sej å göra en ganska enkel doku-
mentation i grunden liksom innan 

E:  så de pedagogiska de är reflektionen tänker du? 
Anna:  ja reflektioner å diskussioner å analyser å ta vidare å sånt å 

att liksom bilder å citat å läroplan på ett papper de ser jag 
mer som en dokumentation liksom så men att sen går man 
vidare å diskuterar å de är ingenting som behöver visas upp 
alltså de kan va anteckningar på ett när man sitter å har när 
man sitter med sitt arbetslag de kan ju va anteckningar som 
man har i sin pärm som man använder 

 […] 
Sigrid  men man hamnar lätt i de här att de är liksom en (.) känner 

jag när vi pratar i arbetslaget att de är en produkt liksom 
 

Anna gör en distinktion mellan dokumentation och pedagogisk dokumentat-

ion. Enbart en dokumentation beskriver hon med orden ”bilder å citat å lä-

roplan på ett papper”. Däremot menar hon att det pedagogiska kan ”se ut 

hur som helst”, underförstått att det inte går att göra en mall för hur det ska 

se ut. Det pedagogiska beskriver hon utifrån följande faktorer: ”reflektioner 

å diskussioner å analyser å ta vidare”. Reflektionerna, som jag tolkar hennes 

uttalande, anser hon kan utmynna i ”anteckningar som man har i sin pärm 

som man använder”. Formuleringarna utmana, gå vidare, reflektera och 

processer har av flera deltagare använts för att etablera förståelse för inne-

börden av pedagogisk dokumentation. Att använda det som dokumenterats 

är ett annat uttryck som framkommit i samtalen om pedagogisk doku-

mentation, vilket även Anna uttrycker i det här exemplet. Det kan därmed 

tyckas som att en gemensam förståelse bland deltagarna råder angående 

innebörden av pedagogisk dokumentation. Sigrid refererar till sitt arbetslags 

diskussioner och konstaterar att det ändå är lätt att det talas om pedagogisk 

dokumentation som en produkt. Det framstår som ett dilemma att idén om 

pedagogisk dokumentation handlar om processer medan man i praktiken 

lätt kan hamna i att tala om och att göra produkter.  

 

Exempel 39. Finns det ett rätt sätt? Träff 5 

Deltagarna har talat om att en viktig del av den pedagogiska dokumentation-

en är reflektionen med barnen och att bilder kan synliggöra lärandet för 



 

 

barnen själva. En uppfattning uttrycks då om att det viktigaste är själva sam-

talet och att man inte nödvändigtvis måste ha bilder att reflektera utifrån. 

 
Sigrid:  ja för de är ju den här diskussionen ’vad är pedagogisk 

dokumentation’ alltså den kan se olika ut 
Terese:  jaa ja å vi tolkar 
Sigrid:  alltså de är ju inte bara ett foto 
Gisela:  jag tror att alltså ju mer man diskuterar pedagogisk doku-

mentation, vad de är så är de ofta så för de blir ju många 
som förstorar å de kommer en massa prestige i de 

Terese:  ja  
Lena:  mm 
Gisela: å man bygger upp de liksom olika åt olika vinklar så (.) så de 

gäller ju liksom å hitta sin form å att inte göra de så stort å 
att de kan se väldigt olika ut 

Terese:  jaa ja  
Gisela:  å formas på olika vis 
 

Av de som talar i det här exemplet framstår förståelsen av pedagogisk doku-

mentation som något formbart och med utrymme för olika tolkningar. Sigrid 

säger att den kan se olika ut och får medhåll av Terese som också visar tyd-

ligt att hon är av samma åsikt då hon tillägger ”jaa ja å vi tolkar”. Sigrid mar-

kerar gemensam förståelse genom ordet ”ju” då hon framhåller att pedago-

gisk dokumentation inte bara är ett foto. Gisela ger uttryck för att det tycks 

kunna bli ett stort ämne som kan skapa prestigetänkande och får uppback-

ning av Terese och Lena. Det verkar som Gisela vill säga att det är vanligt i 

diskussioner med andra pedagoger att pedagogisk dokumentation framstår 

som ett stort arbete. Hon förespråkar därför att man inte behöver göra det så 

stort samt att man kan hitta sin egen form att göra pedagogisk dokumentat-

ion. Hon försvarar den ståndpunkten med att upprepa det Sigrid sa om att 

det kan se olika ut men förstärker detta ställningstagande med en extrem-

fallsformulering: ”väldigt olika”. Tolkningen kan göras att talet om pedago-

gisk dokumentation ibland leder till upplevda krav på att det ska göras och 

se ut på ett speciellt sätt, med andra ord att det finns tankar om rätt eller fel. 

I exemplet tycks deltagarna vilja lätta på kraven genom att tillskriva pedago-

gisk dokumentation tolkningsfrihet i hur den kan utformas.  

8.2 Vad dokumenteras och i vilket syfte? 
I följande avsnitt visas hur samtalen vävts samman kring tänkta frågeställ-

ningar om vad som dokumenteras och i vilket syfte pedagogisk dokumentat-

ion görs. Dessa frågeställningar innefattar även aspekterna för vem och för 

vad dokumentationen kan göra nytta. Här presenteras samtalsutdragen un-

der rubriceringarna ”Ögonblick i stunden eller förplanerade fokus”, ”För 

utvärdering, kvalitetssäkring och planering av verksamhet” samt ”För samtal 

med barn och föräldrar”. 



 

 

8.2.1 Ögonblick i stunden eller planerade fokus  

Exempel 40. Om att ha en fråga inför det som dokumenteras. Träff 8  

Vid återkommande tillfällen har förskollärarna funderat över om pedagogisk 

dokumentation ska kopplas till stora projekt eller om den också kan göras 

spontant genom ”djupdyk i vardagen” som det ibland har uttryckts. Följande 

utdrag visar ett resonemang utifrån Giselas undran över om man ska ha en 

fråga eller inte när man går in i dokumentationen. 

 
Gisela:  men sen är de de här ’vad är de man vill se’ ska man ha en 

fråga när man går in i dokumentationen eller ska man inte 
ha en fråga? de har vi också resonerat ganska mycket om  

Susanne:  men handlar inte de om också vad de är för slags doku-
mentation då för antingen går du in å dokumenterar med-
vetet därför att det här vill jag ha reda på eller så är de såna 
här ögonblick i stunden som händer ’ja de här vill jag doku-
mentera’ men då har du ju inte den här frågan (.) eller? 

Sigrid:  nej då blir de ju en spontan grej (.) då blir de ingen fråga 
Gisela:  ja men om man har också en fråga jag tänker att man går in i 

ett byggprojekt å ska man (.) då vill man att dom ska (.) så 
har jag en tanke med de här då som dom inte själva har valt 
utan att dom får min tanke att vi ska bygga höga torn (.) 
höga saker (.) å då då får man liksom då blir man ganska låst 
också man kanske hittar andra perspektiv i de här (.) de är 
de som är lite så där å så blir de lite krasch i huvet för man 
känner att man då vill man så mycket 

I Giselas yttrande framstår det som ett ”antingen eller” beträffande att ha en 

fråga eller inte då man dokumenterar. Susanne föreslår då att det kan vara 

olika beroende på vilken typ av dokumentation man gör om man medvetet 

vill söka något specifikt eller om dokumentation sker av ”ögonblick i stun-

den”. Den senare typen av dokumentation förtydligas av Sigrid som ”spon-

tan” och anses av både Susanne och Sigrid inte innebära att man har någon 

fråga på förhand som styr vad som ska dokumenteras. Det Gisela sedan re-

sonerar om, tolkar jag som ett upplevt dilemma angående vad ”man vill se” i 

en dokumentation. Hon uttrycker dilemmat med metaforen ”krasch i huvet”. 

Min förståelse av det hon säger är att, om pedagogen har för avsikt att bar-

nen ska lära sig begreppet ”hög” i samband med ett byggprojekt så doku-

menteras barnen när de bygger ”höga torn, höga saker”. Det som då framstår 

som ett dilemma i Giselas uttalande är att annat lärande, ”andra perspektiv” 

som finns i byggprojektet då kan missas alternativt styra om fokus för det 

som dokumenteras. ”Man blir ganska låst” säger Gisela angående att be-

stämma i förväg viket lärande som söks och avslutar meningen med yttran-

det ”man vill så mycket”. Jag tolkar det som att hon både vill lära barnen 

specifika kunskaper och kunna snappa upp vad som händer ur flera perspek-

tiv och att detta ger upphov till ett dilemma i frågan om vad dokumentation-

en ska fokusera. Giselas resonemang synliggör här, enligt min tolkning, ett 

dilemmatiskt perspektiv utifrån de ställningstaganden som redovisades i 



 

 

kapitel 7 med benämningarna ett förutbestämt respektive ett icke-

förutbestämt lärande.  

 

Exempel 41. Dokumentation av det som händer. Träff 2  

Susanne berättar att hon börjat jobba med lera med barnen för att erbjuda 

dem ett nytt skapande material. Den nuvarande barngruppen har målat väl-

digt mycket men inte tidigare använt vanlig lera. Hon delger i följande se-

kvens övriga deltagare varför hon ville dokumentera just aktiviteten med 

lera.  

 
Susanne:  […] å då var min tanke varför jag dokumenterade då de var 

ju just de här att se (.) ’men vad händer när dom får den här 
leran’ alltså play- dohdeg då gör man ju vissa saker men lera 
är ju inte som play-dohdeg ’vad händer då?’ ’vad gör dom 
nu?’  

Terese:  ja jag förstår 
Susanne:  ja (. ) just för å se att (.) ja men så kanske jag tar den här 

gruppen en gång till å vad händer då? gör dom samma saker 
eller? 

 […] å då är de också de här vad säger leran till dom vad blir 
de liksom 

Gisela:  själva mötet med leran (.) (flera instämmer) 
Susanne:  ja å då är de för då var jag inte intresserad av vad lär dom sig 

eller vad kan dom eller vad kan dom inte eller (.) utan just 
de här vad händer? 

Vad Susanne återger att hon ville se i sin dokumentation är vad som ”händer 

när dom får den här leran” och i andra ordalag ”vad säger leran till dom”. 

Hon antyder också att hon är intresserad av att dokumentera en uppföljning 

”ja men så kanske jag tar den här gruppen en gång till å vad händer då?”. Det 

kan tolkas som att hon avser att dokumentationen kan leda till ett lärande 

för henne som pedagog om vad materialet lera kan göra med barnens age-

rande. Här verkar inget specifikt kunskapsinnehåll vara i åtanke, vilket 

framkommer i Susannes sista replik där hon förtydligar sitt intressefokus: 

”inte intresserad av vad lär dom sig eller vad kan dom eller vad kan dom 

inte”. Man kan säga att Susannes fråga då hon dokumenterar inte söker svar 

på om barnen har en given kunskap eller vad de lär sig utan snarare tvärtom, 

en fråga som kan ge Susanne som pedagog kunskap om barnens agerande i 

förhållande till materialet: ”vad händer?”.  

 

Exempel 42. Planerad dokumentation. Träff 4  

Anna har berättat om hur hennes arbetslag har gjort en struktur för doku-

mentationsarbetet. Hon berättar också att bilder på vad barnen gjort sätts 

upp i olika rum på förskolan för att föräldrarna ska lockas att komma in och 

titta. Anna berättar att de dokumenterar barnens val under valstunden och 

att dessa dokumentationer görs tillgängliga för föräldrarna.   



 

 

Anna:  […]då dokumenterar vi också valen i valstunden så dom ser 
ju vad dom har valt (.) vi upptäckte att en flicka hade spelat 
spel hur mycket som helst å varit i ateljén bara å ’jaha’ då ser 
man ju liksom att då kanske man ska försöka få henne att ta 
nåt annat nästa gång eller att man kanske har genustänk 
bara på alla valen 

Pia:  å reflektera över de ’varför väljer hon bara spel? vad beror 
det på?’ 

Anna:  ja å väljer hon efter nån kompis väljer hon inte å lite så där 
 […] 
Terese:  ni dokumenterar aldrig vad dom har lärt sig? 
Anna:  jo vi pratar om de å sen frågar vi barnen å de är ju de som är 

i dom här reflektionsprotokollen 
Terese:  ja ja just de  
Anna:  som vi fyller i då å som vi diskuterar kring också 
 […] 
Terese:  ja (.) så ni kan skriva att barn har lärt sig fyra nya olika dino-

saurier till exempel? 
Anna:  ja men till exempel vad (.) kan man fråga dom innan eller 

före första passet vad dom kan om dinosaurier eller liksom 
så å sen så kan man fråga dom på slutet ’vad har ni lärt er’ 
eller ’vad vet ni om dinosaurier’ eller ’vad vill ni att det ska 
stå i boken som andra kan läsa?’ 

Terese:  så ni kan se att dom har lärt sig nånting? 
Anna:  ja men de är väldigt svårt ibland å veta vad dom har lärt sig 

eller om dom har lärt sig nånting 
Terese:  ja de är jättesvårt 
Anna:  de är de som är klurigheten liksom 
 

Det Anna beskriver här är att hennes arbetslag dokumenterar vilka val bar-

nen gjort under valstunden. Hon återger ett fall där de upptäckt att en flicka 

gjort ensidiga val av material och rum. Det föranledde pedagogerna att fun-

dera över anledningen till valet, om hon ska erbjudas något annat nästa gång 

eller om de ska tänka utifrån ett genusperspektiv angående alla val som er-

bjuds i valstundsaktiviteten. Pia tycks dela förståelse för det informativa i 

den här typen av dokumentation så hon fyller på med ytterligare frågor An-

nas arbetslag skulle kunna reflektera över. Här handlar dokumentationen 

alltså om att ge pedagoger och föräldrar information om enskilda barns val 

av de aktiviteter som förskolan erbjuder under det som kallas för Valstun-

den. Det framgår också att dokumentationen ger underlag för reflektion i 

arbetslaget om hur de kan tänka inför nästa liknande tillfälle. En bit in i sam-

talet frågar Terese om de inte dokumenterar vad barnen lärt sig. Anna för-

klarar då att ”vi pratar om det” underförstått i arbetslaget och att de också 

frågar barnen vad de lärt sig. Terese tycks vilja ha en konkret beskrivning av 

hur de skriver och hur de faktiskt ser att barnen lärt sig något, varpå Anna 

berättar att de ställer frågor till barnen före ”passet” om vad barnen kan om, 

i det här fallet, dinosaurier och efter avslutade pass vad barnen har lärt sig 

eller vet om dinosaurier. ”Så ni kan se att dom har lärt sig nånting?” frågar 



 

 

Terese igen som med tanke på den upprepande frågan verkar vara mycket 

angelägen om hur de kan se barnens lärande. Det kan tänkas vara ett uttryck 

för något som upplevs svårt vilket hon i så fall får bekräftelse för då Anna 

säger att ”det är väldigt svårt ibland” avseende vad eller om barnen har lärt 

sig något. Terese instämmer då med övertygelse att ”ja det är jättesvårt”. 

   
Exempel 43. Dokumentation av processer. Träff 6  

Att synliggöra lärprocesser är ett vanligt förekommande uttryck i samband 

med talet om pedagogisk dokumentation. Hur man synliggör lärprocesser 

verkar dock inte vara en självklar sak. Sigrid talar här utifrån hur hon försö-

ker få fatt i processerna:  

 
Sigrid:  vi försöker få lärprocesserna (.) försöker få dom synliga i de-

ras pärmar å dom väljer själva vad dom vill sätta in i pärmen 
[…] 

E:  hur hittar ni lärprocesserna då? 
Sigrid:  ja de vet jag ju inte riktigt jag pratar ju med henne hon får ju 

beskriva bilden (.) fotot å försöka komma ihåg ’vad gjorde vi 
här då?’ å sen försöker ju jag mej på, de här är ju lärprocess 
för mej med, försöker ju jag å min kollega reflektera lite 
kring de här ’är det nån (.) ser vi nåt lärande liksom i de här? 
de här går ju inte så bra ibland å ibland går de lite bra eller 
lyckas vi väl något sånär men de är ju antaganden många 
gånger också när man reflekterar kring foton till exempel 
[…] så vi pratar ju med barna å så försöker jag skriva precis 
de hon säger 

 […] 
Anna:  fast måste man haka upp de så mycke på va dom har lärt sej 

kan de inte va lärt sej att dom haft kul å att dom har varit in-
tresserade å varit liksom = 

Sigrid:  = jo (.) nej jag (.) men absolut = 
Anna:  = på själva processen också 
Sigrid:  ja man måste inte ha en massa fokus på de  

 

I den här sekvensen verkar det som begreppet lärprocesser inte har någon 

säker innebörd som delas av deltagarna Sigrid och Anna. När Sigrid beskri-

ver hur hon försöker synliggöra lärprocesser talar hon om frågor som ställs 

till barnet och i arbetslaget om det som syns på fotot. Den dokumentation 

hon beskriver kan sägas vara inriktad mot enskilda barns lärande då barnen 

till synes har egna dokumentationspärmar. Sigrid poängterar att barnen 

själva väljer vilka foton de vill ha i pärmarna och att frågor som ställs till 

barnet och arbetslaget handlar om vad som gjordes då bilderna togs och om 

något lärande skett i det som gjordes. Sigrid uttrycker att det är svårt att, 

som jag tolkar det, sätta ord på vad barnen lärt sig. Det lyckas ibland och 

ibland inte och hon säger att det många gånger blir antaganden. Hon fram-

håller att de försöker skriva ner det barnet säger på ett ordagrant sätt, vilket 

kan tolkas som att de försöker hålla sig så nära barnets egen version som 



 

 

möjligt för att komma bort ifrån att enbart göra antaganden. Anna markerar 

ett annat ställningstagande då hon inleder sitt yttrande med ordet ”fast” och 

ifrågasätter att fokus i dokumentationen riktas mot vad barn har lärt sig. Vad 

hon verkar vilja lyfta fram är ett annat slags fokus eller som hon uttrycker 

det: ”själva processen”. Det hon tycks avse med själva processen är hur det 

som dokumenterats har upplevts av barnen istället för vad barnen har lärt 

sig och ger som exempel: ”att dom haft kul” och ”att dom har varit intresse-

rade”. Sigrid håller med Anna om detta med orden ”absolut” och ”man måste 

inte ha en massa fokus på det” (vad barnen lärt sig).  
 
8.2.2 För utvärdering, kvalitetssäkring och planering  

Exempel 44. Underlag för kvalitetsarbete. Träff 7  

Följande samtalssekvens ägde rum efter att deltagarna resonerat om att ar-

betet med pedagogisk dokumentation kommit olika långt på olika förskolor. 

Det talades om att en förklaring till att det förhåller sig så kunde vara att en 

del pedagoger inte ser värdet eller syftet med att dokumentera och att det då 

kan upplevas som en pålaga. Susanne funderar över om det kan vara så att 

en del pedagoger undrar över vad det faktiskt ska leda till varefter Lena och 

Pia gör följande reflektion. 

 
Lena:  varför? men de tror jag man måste förstå = 
Pia:  = för å synliggöra lärandet å för vår till våran utvärdering 

sen vi har ju världens material kan jag känna 
Lena:  underlag 
Pia:  underlag precis (.) till liksom hela året 
Lena:  inte bara för er själva utan för skolinspektionerna = 
Pia:  = om vi har uppnått våra strävansmål = 
Lena:  = för de är viktigt (.) ja […] de kan vara min process mina 

kollegors process, vad har jag gjort för att de här barnet ska 
få möjligheter att lyckas utifrån sina intressen (.) strävans-
målen 

Pia:  kvalitetssäkra verksamheten 
Lena:  ja att man tänker lite så ’vad har jag tillfört? vad har jag till-

sammans med mitt arbetslag gett dom här barnen för för-
hållningssätt’ så de är mycke som handlar om en själv […] 
våra processer de behöver inte alltid vara barnens 

 

Här är det varför-frågan som behandlas och det som först kommer på tal är 

att dokumentationer kan ”synliggöra lärandet” och ge material för verksam-

hetens utvärdering. Det verkar som att både Pia och Lena är överens om att 

dokumentationer kan ge ett rikt underlag för verksamhetens utvärdering. Pia 

säger att ”vi har ju världens material”, en extremfallsformulering som ger en 

känsla av att det obestridligt förhåller sig så. Lena kan sägas samarbeta med 

Pia i ståndpunkten om att dokumentationer har en viktig funktion i utvärde-

ringssyfte. Hon framhåller att det inte bara handlar om ett underlag för för-

skolans egen utvärdering utan även för ”skolinspektionerna”. Här fortsätter 



 

 

det samarbetsliknande samtalet med att Pia bekräftar Lenas påstående an-

gående skolinspektionerna med orden ”om vi har uppnått våra strävansmål” 

och Lena svarar ”för det är viktigt (.) ja”. Deras replikskiften kan tolkas som 

att de försvarar ställningstagandet att dokumentation syftar till att skapa 

underlag för utvärdering av verksamheten dels för deras egen skull och dels 

för skolinspektionen. Samtalet fortsätter och de kommer in på vilka proces-

ser som kan synliggöras i dokumentation. Lena hävdar att det inte bara be-

höver handla om att synliggöra barnens processer utan det kan även handla 

om pedagogernas process. Hon argumenterar för att pedagoger genom 

dokumentation kan få syn på sina egna insatser: ”vad har jag gjort för att det 

här barnet ska få möjligheter att lyckas utifrån sina intressen”. Pia instäm-

mer genom att kort och gott säga ”kvalitetssäkra verksamheten” som en slags 

förtydligande tolkning av Lenas yttrande. I exempel 44 har syftet med peda-

gogisk dokumentation förklarats i termer av att synliggöra lärandet, ge un-

derlag för verksamhetens utvärdering och för skolinspektionen samt kvali-

tetssäkra verksamheten genom att granska pedagogernas arbete.  

 

Exempel 45. För den pedagogiska verksamheten. Träff 2  

Dokumentationer tycks fylla flera olika funktioner enligt förskollärarna. I det 

här exemplet är det Pias dokumentation av två pojkars lek med magneter 

som ligger till grund för samtalet. Pia berättar att de sätter upp bilder på 

väggarna så att barnen kan samtala utifrån dem eller få inspiration till att 

fortsätta med den aktivitet som dokumenterats.  

 
Pia:  Axel blir inspirerad av den här pedagogiska dokumentation-

en till å fortsätta undersöka magneterna för då har vi ju dom 
här, dom här sitter ju på väggen så att barnet kan se dom å 
tack vare den så gick han ju in igen och höll på med magne-
terna 

  

Samtalet fortgår och Pia berättar att de dokumenterar verksamheten konti-

nuerligt med hjälp av bilder och reflektionsprotokoll och att arbetslaget vid 

gemensamma träffar två gånger i veckan samtalar utifrån vad som noterats i 

reflektionsprotokollen.   

 
Terese:  så dom här dokumentationerna ligger som grund för nästa 

planering? 
Pia:  ja precis (.) å vi planerar ju inte dokumentationerna så de 

blir ju ingen finplanering 
Terese:  nej men jag menar om man ser att barnen gärna vill jobba 

med de här, vi har dokumenterat de här å de finns ett vidare 
intresse, då måste ni på måndag planera, införa materialval, 
gruppstorlek å så vidare utifrån de som barnen vill fortsätta 
med eller? är de så ni tänker? 



 

 

Pia:  ja så kan de vara (.) just nu har vi vårt jätteprojekt Sagopro-
jektet som tar vår mesta tid för alla grupper som vi har […] 
så de går i första hand liksom, de stora arbetet 

  

I ovanstående utdrag från Pias berättelse av hur hennes arbetslag arbetar 

med pedagogisk dokumentation framkommer två funktioner för doku-

mentationen. Dels uppfattar Pia att barnet Axel blir inspirerad att fortsätta 

med magneterna då han ser bilder som satts upp på väggarna av magnetle-

ken. Hon hävdar att ”tack vare den så gick han in igen och höll på med mag-

neterna”. Här kan man tolka det som att bilden blir en påminnelse och 

kanske en hjälp för barnet att välja aktivitet och på så sätt kan bilden i sig ses 

ha en påverkande faktor för barnets val av aktivitet. När sedan Terese efter-

frågar ett klargörande av dokumentationens funktion för planeringen svarar 

Pia jakande på att den används som grund för planering och att ”vi planerar 

ju inte dokumentationerna så det blir ju ingen finplanering”. Tolkningen kan 

göras att Pia här ger uttryck för repertoaren om det icke-förutbestämda lä-

randet då hon säger att de inte planerar dokumentationerna vilket förmodli-

gen avser vad som kommer att dokumenteras. Man kan anta att hon vill 

framhålla att de som pedagoger följer vad barnen gör och vad som sker i 

praktiken genom dokumentationen och att de inte i förväg finplanerar vad 

som ska göras eller ske. ”Det blir ju ingen finplanering” säger hon med ”ju” 

som markör för den slutsats hon tycks se som självklar i arbetet med peda-

gogisk dokumentation. Terese som i samtalen varit den som tydligast tagit 

ställning för ett förutbestämt lärande, verkar vara mån om att förstå hur Pia 

använder dokumentationen. Hon redogör för hur hon uppfattat Pias berät-

telse och tycks vilja få bekräftat att det är utifrån barnens visade intressen 

som planeringen sker då hon frågar ”är det så ni tänker?” Pia svarar att ”ja så 

kan det vara” och fortsätter att berätta att flera dokumentationer pågår pa-

rallellt, dels enskilda barns aktiviter som i magnetdokumentationen hon 

visat och dels ”de stora arbetet” som här beskrivs som ett ”jätteprojekt för 

alla grupper”.    

 

Exempel 46. Barns kreativa idéer i fokus. Träff 5  

Då Lena visar och berättar om hur hennes arbetslag arbetar med doku-

mentation kommer samtalet in på vad man skriver till de bilder som tagits. 

Hon talar om utmaningar och att det är viktigt att dokumentera ”före och 

efter” för att verkligen se om det pedagogerna tillfört i form av material eller 

liknande verkligen inneburit en utmaning för barnens lärande. Kort därefter 

följer nedanstående samtalssekvens: 

 
Terese:  men då återigen då måste ni dokumentera vad barnen kan 

nu för att ni ska veta hur ni ska utmana dom sen eller hur? 
Lena:  ja det ser vi ju 



 

 

Terese:  ja jag menar de men dokumenterar ni på något sätt var bar-
nen befinner sej just nu kanske i (.) 

Lena:  ja genom att titta på deras görande så ser ju jag 
Terese:  mm mm men skriver ni ner de också att ’nu kan de här bar-

net eller nu befinner sej de här barnet i de här stadiet’ 
Lena:  nej aldrig nånsin aldrig någonsin  
Terese:  nej nej men ni säger de ’nu kan dom det här å nu måste vi 

utmana dom mer’ 
Lena:  alltså vi säger nog inte (.) näe näe inte såna diskussioner 
Terese:  nej hur säger ni då för å veta hur ni ska utmana dom? 
Lena:  nä men alltså om vi ser att barnen håller på här med (.) här 

till exempel på den här bilden då om vi hör när vi håller på 
och diskuterar med dom här barnen här att de finns för få av 
dom här eller att dom måtten, där hade dom smala sugrör å 
så frågar dom, dom vill ju vidare dom vill ha saxar dom vill 
klippa dom ville prova med såna här jätteihåliga spaghettin 
alltså dom har ju väldigt mycke kreativa idéer som inte alltid 
funkar å då försöker vi lyssna å sen liksom till nästa vi försö-
ker faktiskt se till att de finns då (.) de som dom frågar efter 
så mycket vi kan 

 

I exempel 46 framträder ställningstagandena om ett förutbestämt lärande 

respektive ett icke-förutbestämt lärande när Terese och Lena diskuterar vad 

som ska dokumenteras. Terese första fråga ger uttryck för ett förutbestämt 

lärande då hon argumenterar för att det är vad barn kan som måste ligga till 

grund för utmaningarna. Lena svarar jakande, men samtidigt framkommer 

att de inte dokumenterar detta utan istället att de ser vad barnen kan. ”Ge-

nom att titta på deras görande så ser ju jag”, säger Lena. Terese fortsätter att 

fråga om de ändå inte dokumenterar vad barnet kan här och nu genom att 

exempelvis skriva ner i vilket stadium barnet befinner sig. På det svarar Lena 

med extremfallsformuleringen ”nej aldrig nånsin” och upprepar dessutom 

samma fras och då med ännu mera eftertryck med ordet ”någonsin”. Ex-

tremfallsformuleringen bidrar här till att maximera skillnaden (Potter, 1996, 

s. 187) mot Terese uttalande om att dokumentera vilket stadium barnet be-

finner sig i. Det tyder på att hon är mån om att tydliggöra sitt ställningsta-

gande om att inte lägga tonvikt vid att bedöma barn utifrån vilket stadium 

det befinner sig. Terese fortsätter att ställa frågor utifrån sitt ställningsta-

gande om att man måste veta vad barn kan för att kunna utmana dem. Det 

verkar som att Terese är angelägen om att försöka förstå vad Lena menar då 

hon ställer frågan: ”hur säger ni då för att veta hur ni ska utmana dom?” eller 

så är det uttryck för ett ifrågasättande av det Lena säger om att de inte disku-

terar utmaningar utifrån vad barnen kan. Efter den frågan ger Lena sin syn 

på vad de dokumenterar och då framkommer att det är vad barnen gör och 

vad barnen säger i sitt görande som hennes arbetslag dokumenterar och som 

de utgår från för att utmana barnens lärande. För henne tycks utmaningarna 

i det här fallet handla om att tillföra material utifrån hur barnen vill gå vi-

dare i aktiviteten och utifrån barnens ”kreativa idéer”.  



 

 

8.2.3 För samtal med barn och föräldrar 

Exempel 47. Enskilda barn i fokus. Träff 7  

Lena har vid en träff berättat om hur hennes arbetslag följer upp enskilda 

barn med hjälp av dokumentation. Hon har då beskrivit att de observerar 

och skriver ner barnens förmågor, kompetenser, behov och intressen samt 

vilka insatser som pedagogerna ska göra för att stimulera barnen utifrån 

deras frågor, engagemang och intressen. Detta följs upp i arbetslaget med 

hjälp av frågor om hur pedagogernas insatser har förändrat barnens lärande 

och kunnande. Lena har talat i ordalag som att de upplever ett ”flow” med 

dokumentationsarbetet sedan de börjat med att systematiskt reflektera uti-

från sin dokumentation. Arbetsmodellen som hon delgett övriga deltagare 

involverar även föräldrarna. Anna har inspirerats av Lenas berättelse och 

överfört denna modell till det egna arbetslaget och berättar här följande:  

 
Anna:  för vi ska ha samtal nu så då tänker vi mer på dom barnen 

som behöver (.) ja men alltså valstunden när man är liten 
grupp så lägger man fokuset i dokumentationen på att de 
barnet behöver lite till exempel å intresse  

Lena:  men visst är de härligt då 
Anna:  ja vi ska börja nu å sen så har vi ju frågor till föräldrarna 

som dom får fylla i innan […] för då blir det ju så att föräld-
rarna å vi tillsammans kommer ju å skapa […] de är ju ett 
papper för varje barn då å då kommer ju vi att bestämma 
ihop hur vi ska gå vidare å sen använder vi dom till pärmar-
na då, dokumentationerna å sen på nästa samtal då ser vi 
’har vi jobbat med den insatsen vi skulle’ å så kan vi visa i 
pärmen 

 

Exempel 47 visar det enskilda barnets fokus för dokumentationen. Det kan 

förstås utifrån läroplanens text om att varje barns lärande ska dokumenteras 

och följas upp. Anna har alltså inspirerats av Lenas arbetssätt och återger 

här att de väljer att göra dokumentationer vid vissa utvalda stunder som 

exempelvis vid Valstunden. Det motiveras med att barnen då är i en mindre 

grupp och att de enskilda barnen lättare kan fokuseras. Framförallt lyfter 

Anna här fram att det är det enskilda barnets behov som dokumenteras men 

även barnets intresse. Reflektionen som sedan görs utifrån det som doku-

menterats tycks här syfta till att granska pedagogernas insatser, om de har 

gjort de insatser som bestämts. I denna typ av dokumentationsarbete verkar 

föräldrarna involveras i såväl uppföljningar som planering av hur det en-

skilda barnet ska stödjas. Något som i Annas yttrande kan underförstås som 

positivt: ”föräldrarna å vi tillsammans kommer ju å skapa […] då kommer ju 

vi att bestämma ihop hur vi ska gå vidare”. Som jag skrev i exemplets inled-

ning har Lena talat om ett ”flow” i samband med denna form, vilket hennes 

yttrande ”men visst är det härligt då” kan tänkas relatera till.  

 

 



 

 

Exempel 48. Dokumentationen påverkar samtalsinnehållet. Träff 2  

Under samtalen framkommer vid flera tillfällen att dokumentationer fyller 

en funktion för samtal med föräldrarna. Gisela och Pia talar i följande utdrag 

om både spontana samtal och inplanerade utvecklingssamtal. 

 
Gisela:  sen är de här så himla häftigt vi pratade om de nyss att de är 

så många som tycker de är så svårt i mötet med föräldrar å 
att vi ska berätta (.) inte vad dom har ätit och om dom har 
sovit å bajsat utan, de är inte de som vi tycker är de viktig-
aste, de kan dom få veta också, men ’vad har ditt barn gjort 
idag? vad har vi lärt oss idag?’ till exempel å mötas genom 
en sån här dokumentation = 

Pia: = som också barna tycker är så fantastiskt = 
Gisela:  = ja å dom får vara med å berätta, dom hämtar å dom vill 

titta å det blir en reflektion också, en till då med föräldrar 
när dom får se, då blir dom på nåt vis, jag känner att man 
når dom direkt å dom blir så intresserade av våran, då blir 
dom inte stressade kanske, utan då har dom tid för då tycker 
dom kanske å ser att de är inte bara barnpassning = 

Pia:  = de är inte bara å leka nej = 
Gisela:  = nej de är inte bara barnpassning utan vi gör verkligen nån-

ting 
Pia:  dom här har vi ju ofta med på utvecklingssamtalen, så tar vi, 

när dom har suttit ett tag så sätter vi in dom i barnens pär-
mar, å de är jättebra på utvecklingssamtalen å gå igenom lä-
randet å processerna barnen har gått igenom 

Gisela:  sen står de också en pärm i hallen för föräldrarna som dom 
kan titta i 

Pia:  ja ja å sen barnen som inte har föräldrar som pratar svenska 
som modersmål, då är de jätteskönt å ha en sån här å kunna 
peka, som inte har svenska ord, alltså läroplan å processer 
alltså allt de här 

 

Dokumentationen beskrivs här av både Gisela och Pia som en möjlighet att 

samtala med föräldrarna om vad barnen gjort och lärt sig under dagen. Pia 

och Gisela etablerar en gemensam syn på detta genom att de samarbetar då 

de talar. Det syns genom att Pia tycks fylla på och utvidga innehållet i Giselas 

yttranden i form av stafettal. Det framträder en bild av att föräldrarna blir 

intresserade av verksamheten tack vare foton och att barnen också verkar bli 

engagerade och delaktiga i att berätta om bilderna. Gisela säger ”ja dom får 

vara med å berätta, dom hämtar å dom vill titta”, vilket enligt Gisela bidrar 

till ytterligare reflektioner kring dokumentationerna, spontana reflektioner 

tillsammans med föräldrarna. Det verkar som att dokumentationen också 

uppfyller ett behov hos pedagogerna att kunna påvisa att deras arbete ”inte 

bara är barnpassning utan vi gör verkligen nånting”. Pia lyfter i samma se-

kvens fram att dokumentationen även används vid utvecklingssamtalen för 

att kunna visa barnens lärprocesser. Att dokumentation görs i form av foton 



 

 

underlättar, enligt Pias yttrande, också för föräldrar som inte har svenska 

som modersmål.    

 

Exempel 49. Dokumentationen leder till samtal med barnen. Träff 6  

Följande utdrag visar Sigrids reflektion angående dokumentationens funkt-

ion för samtal tillsammans med barnen. Utdraget är hämtat från tillfället då 

hon berättar hur hon utifrån bilder från ”bokstavsprojektet” samtalar med 

ett barn.   

 
Sigrid: de viktiga är ju att man sätter sej å pratar me barnen liksom 

tycker jag (.) den gör ju att jag gör de liksom sätter mej å 
pratar me henne kring de här å aktivt liksom att hon får va 
me å välja å 

 […]  
Sigrid:  vad har jag haft för nytta av den? jo men i å med att man sit-

ter å pratar me barnen kring dom här fotona de är ju så (.) 
jag å min kollega vi går ju in i ett (.) djupare tänk också hur 
kan vi liksom ta de vidare å de här som jag säger hur kan vi 
få (.) vi får ju lite nya idéer  

 

”Den gör ju att jag gör det” säger Sigrid i betydelsen av att dokumentationen 

gör att hon sätter sig ner och pratar med barnen. Det framgår att hon tycker 

just samtalet med barnen är ”de viktiga” och verkar ge uttryck åt att samtalet 

blir aktivt genom att barnet görs delaktig i att välja vilka bilder som ska sitta 

i pärmen. Hon lyfter fram att samtalen med barnen också bidrar till att hon 

och hennes kollega ”går in i ett djupare tänk” kring hur de kan gå vidare i 

projektet. Det verkar som hon menar att barnen bidrar med nya idéer som 

kan leda arbetet vidare.   

 
8.3 Hur genomförs pedagogisk dokumentation? 
I detta avsnitt redovisas exempel på hur deltagarna beskriver hur de prak-

tiskt går tillväga när de dokumenterar. Avsnittet ger även exempel på berät-

telser om hur deltagarna organiserar verksamheten för dokumentationsar-

bete. Exemplen redovisas under rubrikerna ”Med barnens medverkan eller 

inte?” och ”Utifrån en förplanerad struktur”. 
 
8.3.1 Med barnens medverkan eller inte? 

Exempel 50. Dokumentationen som pedagogiskt verktyg i nuet. Träff 3  

Genom de dokumentationer som deltagarna tagit med till träffarna har det 

visat sig att olika sätt att genomföra dokumentation förekommer. De allra 

flesta dokumentationer har gjorts av pedagogerna om barnen och i efterhand 

har samtal förts utifrån bilder eller filmer tillsammans med barnen. Men 

några av deltagarna har också berättat om dokumentationer som gjorts till-

sammans med barnen. En sådan dokumentation berättas här av Helen som 

gjort ett bildspel tillsammans med ett barn i dataprogrammet Photostory. 



 

 

Bildspelet består av foton från en aktivitet där två barn har målat med olika 

färger på ett stort papper på golvet. Ett lika stort papper läggs ovanpå det 

som målats och färgerna blandas och gör ett mönster. Ett av barnen som här 

får heta Karin har fått vara berättarröst till bilderna. 

 
E:  vad ville du synliggöra med den här dokumentationen?  
Helen:  men de var väl just för de första tekniken att dom får vara 

med å få höra sin röst å (.) för dom har ju aldrig hållit på å 
liksom haft ett headset på sig å pratat å så (.) lite de å hon 
var ju jättestolt när hon fick höra sin röst ’så där låter den’ 
precis som vi känner de när ’så där låter jag väl inte’ men 
bara en sån sak å sen ja förmedla lärandet då med färger  

E:  så du såg de här som en (.) en didaktisk situation själva do-
kumenterandet med barnet? 

Helen:  jaa precis å sen kunna reflektera tillsammans med dom för 
när man sitter å gör den här, har ni provat de nån gång, de 
här programmat? 

Sigrid:  ja ja 
Helen: så sitter ju hon å berättar till varje bild vad som har hänt, jag 

har fortsatt att göra en till grej med henne å då har hon skri-
vit ut en saga (.) hon har skrivit saga å sen så skapade hon i 
trolldeg en massa figurer (.) å så har hon fotat, för de här har 
hon fotat själv, så dom får ju vara med liksom å fota ja allti-
hopa då (.) å sen har hon berättat till varje bild den här sa-
gan […] 

 

Helen förefaller ha använt en, både för henne och barnet i fråga, ny doku-

mentationsteknik (Photostory) och sammanfört denna teknik med en under-

visningssituation om färger. Hon beskriver att tanken med dokumentationen 

är att Karin, som är fyra år, får lära sig en ny teknik som bland annat innebär 

att spela in tal till bilder. På så sätt får flickan uppleva hur den egna rösten 

låter, vilket enligt Helens uttalande gjorde Karin ”jättestolt”. Detta beskriver 

Helen som ett lärande i den här dokumentationssituationen: ”för det första 

tekniken att dom får vara med å få höra sin röst”. Ett annat lärande hon sä-

ger att dokumentationen syftade till handlade om färglära: ”å sen ja förmedla 

lärandet då med färger”. Barnets tillägnande av färgernas namn kan sägas bli 

dokumenterat per automatik och av barnet självt genom Helens användande 

av Photostoryprogrammet där barnet berättar om färgerna till bilderna. Det 

Helen ger uttryck för i utdragets sista repliker är att hon verkar se förloppet 

då flickan berättar till bilderna som ett tillfälle för reflektion tillsammans 

”kunna reflektera tillsammans med dom […] när man sitter och gör den här”. 

Helen berättar att hon arbetat vidare tillsammans med Karin och den här 

tekniken vilket har lett till en saga med tillhörande figurer i trolldeg. Det 

Helen verkar vilja framhålla med sin dokumentation kan tolkas som att den 

reflektion som sker tillsammans med barnet i Photostoryarbetet leder till nya 

idéer och fortsatt arbete som fotas och i sin tur blir till nya bildspel. Den här 

dokumentationen kan alltså sägas ha sammanvävts med undervisning och 



 

 

Helens uttalande ”dom får ju vara med liksom å fota ja alltihopa då” tyder på 

att hela dokumentationsprocessen görs i samspel med barnet.  
 

Exempel 51. Barns engagemang i dokumentationen.  Träff 8  

Även exempel 51 visar en dokumentation som gjorts i samarbete med barn. 

Gisela visar en uppföljning från den dokumentation hon tidigare haft med 

sig som åskådliggör en aktivitet med rör ute i förskolans utomhusmiljö. Hon 

berättar om hur hon tillsammans med barnen dokumenterade aktiviteten: 

 
Gisela:  […] jag sa ’hur ska vi göra tycker ni?’ å vi reflekterade till-

sammans över de här å då bestämde vi att vi skulle göra en 
bok […] å de är lite spännande de här att vi gjorde så här nu 
då de är ju dom som har bestämt vilka bilder de ska vara å 
när man tillsammans tittar på den här så får man nya dis-
kussioner hela tiden utifrån bilderna […] att de blir liksom 
nya berättelser till varje bild då kan ju de här komma fram 
att man utvidgar de ännu mer å de blir nya utmaningar i (.) i 
hela (.) de blir ett stort projekt till slut kanske 

Sigrid: men ligger den där framme eller? 
Gisela:  ja 
Sigrid:  boken nu som dom kan titta i 
Gisela:  jaa dom har den så dom kan titta i den å dom berättar 

mycke om de som handlar om (.) de är ju att de är fokus på 
vilka som rullar snabbast (.) å de va den å nu har dom ju 
pratat om att den är tung å så där (.) å de är därför som den 
får mera fart vi har också provat med bilar inne de här med 
hastigheter å hur dom ser ut å bollar å så där 

 

Gisela berättar att barnen har tillfrågats om hur aktiviteten med rör skulle 

kunna dokumenteras. Enligt Giselas yttrande har hon i reflektion tillsam-

mans med barnen kommit fram till att göra en bok av bilderna som tagits på 

nämnda aktivitet: ”vi reflekterade tillsammans över det här å då bestämde vi 

att vi skulle göra en bok”. Hon berättar vidare att barnen valt vilka bilder 

som skulle vara med i boken. När de tittar i boken tillsammans blir det ”nya 

diskussioner hela tiden utifrån bilderna”, enligt Gisela. Det framgår att Gi-

sela ser de ”nya berättelserna” som faktorer som möjliggör nya utmaningar 

för barnens lärande och kanske även gör att aktiviteten utvecklas till att bli 

ett stort projekt. Detta kan förstås som att pedagogerna får idéer av barnen 

till hur aktiviteten kan utvecklas. Vi får veta av Sigrids fråga att boken finns 

tillgänglig för barnen att titta i och att barnen tycks berätta utifrån bilderna 

om vad de upplevt. ”Det är därför som den får mera fart”, säger Gisela och 

avser troligtvis att aktiviteten utvecklas på grund av att barnen får tillgång 

till dokumentationen som i det här fallet utformats som en bilderbok. Exem-

pel 50 och 51 visar båda en ståndpunkt om att pedagogisk dokumentation 

kan göras i samarbete med barnen och som framhålls som ganska självklar. 

Att ett ställningstagande framstår som självklart för några innebär för den 



 

 

skull inte att det finns motstridiga ställningstaganden som framstår som lika 

självklara. Nästa samtalsutdrag visar exempel på detta. 

 

Exempel 52. Barn behöver inte reflektera över vad som har gjorts. Träff 5  

Terese har berättat om sin förskolas arbete med olika brickor som innehåller 

uppgifter som barnen får välja bland. Brickornas innehåll har som syfte att 

stimulera olika kunskapsområden som exempel finmotorik där övningar för 

att rita och klippa erbjuds eller naturkunskap där brickorna kan innehålla 

olika laborativa aktiviteter. Strax före den sekvens som det här exemplet 

visar har deltagarna fått veta att aktiviteten med brickorna är en avgränsad 

aktivitet som inte bygger på att barnen ska fortsätta utforska utifrån innehål-

let på brickorna (se exempel 30). Det leder till frågor om pedagogisk doku-

mentation angående denna aktivitet. 

 
Gislea:  ni gör aldrig pedagogisk dokumentation som å reflekterar 

över (.) för du sa att ni hade ingenting uppsatt på väggarna? 
[…] 

Terese:  jaa inte mycket alltså ja 
Gisela:  vad (.) hur fungerar hur organiserar ni de liksom å hur får 

dom tillgång till dokumentationer som dom kan reflektera 
över? 

Terese:  barnen får inte tillgång till våra dokumentationer så här =. 
Gisela: = å få se på sitt lärande = 
Terese: = förutom att vi kanske då i samlingen tar upp ’titta vad som 

hände’ att vi liksom i samlingen vi har ju samling varje dag 
där kan vi ju ta upp såna saker men vi sätter inte upp eller 
spar på väggarna de gör vi inte 

Gisela: nä dom får aldrig se liksom när dom själva är i en (.) med-
verkar i en aktivitet 

Terese: med kort eller så? nej de får dom inte 
Xxx:  hm (förvånat) 
Terese:  hm (SKRATTAR) xxx  
Gisela: varför?  
Terese:  varför? vi (.) anser inte att de är så viktigt för barnen att dom 

får reflektera bakåt utan dom strävar framåt å dom får nya 
utmaningar å där bekräftar vi deras lärande vad dom har 
lärt sig muntligen, vi tror inte att de behövs ses kort på all-
ting å sättas upp allting utan vi tror att vi i ska att vi i samta-
let lär å i samtalet reflekterar vi i samtalet de tycker vi är de 
viktigaste att vi samtalar med barnen om brickorna om val-
stunden att vi finns där att vi bekräftar dom […] vi gör inte 
så att dom får se kort eller ’vad gjorde vi igår? nej då pratar 
vi om ’ja igår hände de å de men nu gör vi de här’ å vi jobbar 
så istället  

Susanne:  ja alltså de går ju stick i stäv ändå med dina tankar om å 
tankarna som är här om att vi ska reflektera tillsammans 
med barnen för att […] visa barnen på deras eget lärande (.) 
bland annat 

Terese:    mm mm å de gör vi via samtal 



 

 

I exempel 52 framträder att Gisela tar för givet att pedagogisk dokumentat-

ion innebär att barnen ska få del av dokumentationen för att reflektera över 

och för att få syn på sitt eget lärande. På Terese avdelning sätts inte bilder 

upp på väggarna över barnens aktiviteter vilket verkar konfundera Gisela 

som då frågar ”hur får dom tillgång till dokumentationer som dom kan re-

flektera över?” och inflikar förtydligande ”å få se på sitt lärande”. Terese 

förklarar då att barnen inte får tillgång till dokumentationer i form av bilder. 

I hennes uttalande framgår också att hon ser dokumentationen som pedago-

gernas då hon säger ”barnen får inte tillgång till våra dokumentationer”. 

Hennes ståndpunkt tycks väcka förvåning hos några som på ett undrande 

sätt säger ”hm”. Gisela vill ha en förklaring varpå Terese argumenterar för 

att det är samtalet med barnen som är det viktigaste och ”inte att det behövs 

ses kort på allting”. Hon motiverar sitt ställningstagande med att hon och 

hennes kollegor inte anser det vara viktigt att reflektera bakåt utan istället 

sträva framåt. Hon förklarar att barnen ”får nya utmaningar å där bekräftar 

vi deras lärande vad dom har lärt sig muntligen”. Det kan också tolkas som 

ett uttryck för idén om ett förutbestämt lärande som bygger på tankar om att 

den vuxne har kunskapen och svaren. Därmed läggs inte den största tyngd-

punkten på barnens reflektioner av vad som gjorts utan på pedagogernas 

reflektioner. Terese uttrycker tydligt att hon förespråkar ett annat sätt att se 

på arbetet med dokumentation då hon konstaterar att ”vi jobbar så istället”. 

Susanne ger också uttryck för att en annan föreställning om pedagogisk 

dokumentation just har framträtt i samtalet då hon säger att Terese tankar 

går ”stick i stäv” med tankarna ”som är här” (med hänvisning till Skolverkets 

stödmaterial) om att reflektera med barnen. Det som underförstås i Susann-

nes uttalande är att hon tar för givet att reflektion med barnen ska ske via 

bilder. Terese svarar att de också reflekterar med barnen men via samtal. 

Man kan ana utifrån detta exempel att olika tankar om syfte och innehåll för 

reflektioner med barnen finns hos deltagarna men det uttrycks inte på ett 

explicit sätt.  

 
8.3.2 Utifrån en förplanerad struktur  

Exempel 53. Struktur för trygghet och gemensam förståelse i arbetslaget. 

Träff 4  

I följande exempel beskriver Anna hur hon gjort en dokumentationspärm i 

syfte att skapa likvärdiga möjligheter för pedagogerna att dokumentera.     

  
Anna:  vi har ju en dokumentationspärm som jag har gjort å där ef-

tersom vi var på lite olika nivå å kände att vi visste inte hur 
vi skulle göra å så, så har vi gjort en bruksanvisning som vi 
utgår från hur man gör en dokumentation en väldigt enkel 
med liksom små ramar som alla kan följa […] så då kan man 
gå in här å läsa så står de då i punktform vilken ordning man 
gör allting […] om jag har en grupp då gör jag en doku-
mentation om dom å då kommer de in i deras pärmar, alla 



 

 

dom barn som har varit med, så alla blir uppdaterade hela 
tiden […] å sen så har vi reflektionsprotokoll som man tar 
med å fyller i inför sitt pass som är inspirerad från Reggi-
okursen å då fyller man i, de är mål och syfte, förberedelser, 
uppgift till barnen å så vad, hur gjorde barnen, egna reflekt-
ioner tankar å återkoppling med barnen, koppling till läro-
planen å tänka på till nästa gång […]  så vi tycker att de fun-
kar bra, de känns som de är en röd tråd å få den här trygg-
heten i dokumentationstekniken liksom 

”Vi var på olika nivå” och ”vi visste inte hur vi skulle göra” säger Anna inled-

ningsvis. I slutet av uttalandet nämner hon att de har fått ”tryggheten i 

dokumentationstekniken” med hänvisning till den struktur hon skapat i 

form av en slags ”bruksanvisning”. Det kan förstås som att pedagogers olika 

kunskaper och förståelser av arbetet med pedagogisk dokumentation kan 

skapa otrygghet i hur det ska göras. Anna har sett en lösning för detta genom 

att skapa en pärm som enligt hennes beskrivning har nedskrivna punkter för 

hur en dokumentation kan göras ”en väldigt enkel med liksom små ramar 

som alla kan följa”. Ramarna, som Anna uttrycker det, anger i vilken ordning 

allt ska göras. Vi får veta att det finns reflektionsprotokoll som ska fyllas i 

och att protokollet har olika instruktioner vilka enligt Anna har tillhandahål-

lits under en Reggiokurs. Reflektionsprotokollet beskrivs innehålla rubriker-

na ”mål och syfte, förberedelser, uppgift till barnen å så vad, hur gjorde bar-

nen, egna reflektioner tankar å återkoppling med barnen, koppling till läro-

planen å tänka på till nästa gång”.  Hon använder metaforen ”en röd tråd” då 

hon beskriver att det fungerar bra och att dokumentationspärmen ger en 

trygghet i ”dokumentationstekniken”. Uttrycket ”röd tråd” anger att ett 

sammanhang kan ses och följas vilket här kan tolkas som att pedagoger be-

höver kunna se pedagogisk dokumentation i ett sammanhang och inte som 

en isolerad företeelse. Att den röda tråden skapar trygghet som Anna säger 

kan också tolkas som att det etableras en gemensam förståelse i arbetslaget 

av vad som ska göras och hur det ska göras. 

 

Exempel 54. En plan för att få tid att dokumentera alla barn. Träff 2  

Deltagarna i forskningscirkeln uppger att de har olika lång erfarenhet av att 

arbeta med pedagogisk dokumentation och de som inte har så lång erfaren-

het vill ibland få respons på hur arbetet kan organiseras. Terese talar här om 

att hennes arbetslag precis börjat fundera över hur en struktur för doku-

mentationsarbetet kan se ut.   

   
Terese:  […] vi är precis i början av detta å vi diskuterar å diskuterar 

hur vi ska få tiden att räcka å vad ska vi vilket tidspann ska 
vi ha i dokumentationen å nu har de kommit upp ett förslag 
att vi ska dokumentera barnen en vecka per termin 

Susanne:  ett å samma barn? 



 

 

Terese:  ett å samma barn en vecka per termin, vi har inte börjat men 
vi ska börja med de nu den här hösten så får man å så får 
man då ett bildspel från minsta, mellan å största å se läran-
det så från halvår till halvår och sen tycker vi de är pedago-
gisk dokumentation att se lärandet hur dom har utvecklats i 
olika moment och då har vi olika moment med, i alla dom 
här, för de står ju inte nånstans hur pass ofta vi ska doku-
mentera barnen, för de kan vi känna lite ångest, hur ofta ska 
vi göra de å nu har vi inte hunnit de å nu har vi inte hunnit 
de å nu har vi inte hunnit (.) för att då avlasta oss själva men 
ändå försöka göra nåt slags bra jobb i pedagogisk doku-
mentation att vi gör ett bildspel en gång per termin […] vi 
tänkte så här om vi då har gjort tjugotvå bildspel under hös-
ten här så kanske vi då kan titta igenom dom här bildspelen 
och visa för varandra å sen se, vad behöver, vi ser kanske att 
tio av våra barn har svårt med grovmotoriken då kanske vi 
måste förändra miljön utefter de så har vi tänkt 

Susanne:  men då har en termin gått då eller 
Terese:  ja de kan man säga ja vi vet ju inte om de här kommer att bli 

bra eller inte vi försöker ju å hitta vägar å tankar så de är jät-
tebra å få feedback på de […] men är de rätt eller fel å tänka 
så? 

 
Terese refererar till sitt arbetslag då hon säger att de för diskussioner an-

gående upplägg av dokumentationsarbete. Den aspekt hon hänvisar till som 

grund för deras uppkomna förslag på struktur kan betecknas som en tids-

aspekt. Hon uttrycker att de diskuterar hur de ska få tiden att räcka till samt 

”vilket tidsspann” de ska ha. Förslaget som kommit upp och som hon nu vill 

få respons på är att de ska ”dokumentera barnen en vecka per termin”.  Su-

sanne undrar då om hon menar ett och samma barn vilket genast bekräftas 

av Terese: ”ett och samma barn en vecka per termin”.  Det hon sedan beskri-

ver är en tänkt dokumentation i form av ett bildspel som ska kunna synlig-

göra varje barns lärande termin för termin hur de har utvecklats ”i olika 

moment”. Bildspelen är sedan tänkta att kunna visa barngruppens behov och 

utifrån något som eventuellt flera barn visar sig ha svårigheter med kan för-

ändringar göras i miljön. Att kunna dokumentera barns lärande och utveckl-

ing på ett sådant sätt framhålls av Terese som hennes arbetslags uppfattning 

av pedagogisk dokumentation. Det framstår som att de känt en viss ångest 

för hur de ska hinna dokumentera barnen och att denna struktur av att do-

kumentera ett barn en vecka per termin skulle kunna leda till att de ändå 

skulle kunna, som hon yttrar ”göra nåt slags bra jobb i pedagogisk doku-

mentation”. Den dokumentation som Terese beskriver i det här exemplet 

tycks vara inriktad mot att fokusera hur enskilda barn har utvecklats och vad 

de har lärt sig eller inte lärt sig. Av hennes framställning att döma verkar det 

finnas en stark lojalitet gentemot uppdraget och samtidigt en oro för att inte 

göra tillräckligt eller för att inte göra rätt: ”är de rätt eller fel å tänka så?”  

 



 

 

Exempel 55. En plan för dokumentation av kunskapsområden. Träff 7  

Följande exempel visar också på en struktur för dokumentationen men här 

är det inte dokumentation av enskilda barn som står i fokus utan istället 

verksamheten och enskilda kunskapsområden. Lena delger sina erfarenheter 

för övriga deltagare:  

 
Lena:  […]vi bestämmer också att fyrtiofem minuter varje dag ska 

de dokumenteras i dom här grupperna de bestämmer vi de 
är på förtid å då ska vi lyssna vissa tårtbitar matematik tre 
veckor, naturkunskap å då blir vi mer medvetna som peda-
goger å då känner vi att då lyfter vi de med barnen i olika 
samtal 

E:  är de de du menar med flowet å så tittar ni på dom å så får ni 
feedback från de ni ser då? 

Lena:  ja å så tar vi upp bilder som vi använder i samtal i arbetsla-
get […] de blir en skillnad i verksamheten som jag inte 
trodde var möjlig faktiskt  

 

I Lenas berättelse framkommer det att de i hennes arbetslag avsätter fyrtio-

fem minuter varje dag för dokumentation. Det som då dokumenteras är 

verksamheten utifrån olika ämnesområden som Lena kallar för ”tårtbitar”. 

Det verkar som de dokumenterar ett och samma ämne under en treveckors-

period. Lena ger uttryck för att de som pedagoger ökar sin medvetenhet 

kring, vad man får anta, de olika ämnesområdena och att den medvetenhet-

en leder till att de lyfter detta kunskapsinnehåll i samtalen med barnen. Då 

Lena tidigare talat om att hon upplever ett ”flow” i arbetet med pedagogisk 

dokumentation ställer jag frågan till henne om detta är exempel på ”flow”. 

Hon svarar jakande och tillägger att bilddokumentationer används som sam-

talsunderlag i arbetslaget och uttrycker lite längre in i samtalet med stark 

övertygelse att det gör en stor skillnad för verksamheten, en skillnad ”som 

jag inte trodde var möjlig faktiskt”. Till skillnad mot många andra exempel 

på deltagarnas dokumentationsarbeten inriktas den här inte mot de enskilda 

barnens lärande utan kan snarare tolkas som inriktad mot pedagogernas 

lärande.  

8.4 Sammanfattning och fördjupad analys 
Detta kapitel har redovisat hur studiens deltagare har samtalat kring temat 

”att göra pedagogisk dokumentation”. I det första avsnittet har samtalsut-

dragen visat hur deltagarna talat om innebörden av pedagogisk dokumentat-

ion. Det har bland annat gjorts utifrån uttryck för en skiljelinje mellan 

dokumentation och pedagogisk dokumentation. I exempel 35 relaterar Gi-

sela dokumentation till ”dom här gamla tiderna” och argumenterar för att 

pedagogisk dokumentation innebär ”ett nytt stort helt annat steg”, nämligen 

att få syn på processer. I exempel 38 gör Anna distinktionen att det är re-

flektionen som gör dokumentationen pedagogisk.  



 

 

Nedanstående formuleringar har bildat den tolkningsrepertoar som visar 

hur den dominerande förståelsen av pedagogisk dokumentation har kommit 

till uttryck i samtalen. Det som står i parenteserna är mina förtydliganden 

utifrån vad som framträtt i samtalen som helhet:  

 
- Få syn på (lär)processer  

- Att synliggöra lärande  

- Reflektioner med arbetslaget (för verksamhetsutveckling och planering) 

- Reflektioner tillsammans med barnen (för att få syn på barns tankar och 

idéer) 

- Återkoppla till läroplanen (för att synliggöra verksamhetens innehåll och 

kvalitet) 

- Att använda dokumentationerna (för inspiration, samtal, utvärdering och 

uppföljning) 

- Gå vidare - utmana lärandet (verksamhetsutveckling) 

 

Tolkningsrepertoaren kan kopplas till ideologiska ställningstaganden som 

anammats från Reggios pedagogiska tänkande kring dokumentationsarbetet. 

Det uttalas i exemplen 35 och 53 där deltagarna relaterar till ”Reggiokurser” 

som de gått. Denna dominerande tolkningsrepertoar framstår i samtalen 

som det rätta sättet att göra pedagogisk dokumentation. Föreställningen om 

att det finns ett rätt sätt verkar skapa ett dilemma för förskollärarna då det 

framkommer att det inte alltid är självklart hur pedagogisk dokumentation 

praktiskt ska genomföras. Sigrid uttrycker i exempel 37 att hon inte vet om 

det är en pedagogisk dokumentation hon har gjort och efter att Terese har 

presenterat sitt arbetslags tankar om pedagogisk dokumentation ställer hon 

frågan ”är det rätt eller fel att tänka så?” (exempel 54). Det framstår som att 

motsatsparet rätt–fel skapar ett ideologiskt dilemma för förskollärarna, ett 

dilemma som upplevs framkalla ”prestationsångest” (exempel 37), ”ångest” 

(exempel 54) och leda till prestigetänkande (exempel 39).  

En förståelse av pedagogisk dokumentation som framstår som den ”rätta” 

är att lärande som process ska synliggöras. Hur en lärprocess ska kunna 

synliggöras tycks kunna skapa osäkerhet, vilket uttrycks i exempel 43. Jag 

tolkar det som att förskollärarna talar om att synliggöra lärprocesser men att 

det istället är uppnådda kunskaper som fokuseras, som i exempel 43 där 

samtalet med barnet handlar om vad barnet har lärt sig. 

 Att använda dokumentationerna för att gå vidare och utmana barns lä-

rande är också något som verkar betraktas som ett ”rätt sätt” att förstå peda-

gogisk dokumentation. Det förefaller också kunna ge upphov till svårigheter i 

praktiken (exempel 36). Förskollärarna talar om att det i arbetslagen råder 

olika slags förståelser av pedagogisk dokumentation (exempel 37 och 53) och 

att samtal om pedagogisk dokumentation ofta handlar om hur dokumentat-

ionen ska se ut. ”Man hamnar lätt i […] att det är en produkt”, säger Sigrid i 



 

 

exempel 38. Det framkommer också att facit och mallar efterfrågas i arbets-

lagen vilket kan tyda på att det finns föreställningar om ett ”rätt” utseende på 

en pedagogisk dokumentation men det kan också tyda på en osäkerhet kring 

utförandet som helhet. I exempel 53 berättar Anna om ett stödmaterial som 

gjorts på hennes avdelning för att skapa en gemensam grund att stå på i 

dokumentationsarbetet. Hon uttrycker att det skapar en ”röd tråd” och en 

trygghet. Då föreställningen om ett ”rätt sätt” att göra pedagogisk doku-

mentation tycks kunna skapa en känsla av att inte alltid lyckas göra rätt, 

utvecklas i samtalen en uppfattning om att det kan se olika ut. I exempel 39 

förespråkar förskollärarna att det kan se ”väldigt olika ut” och att man bör 

hitta sin egen form av pedagogisk dokumentation.   

Ett annat dilemma framträder i exempel 40 då samtalen handlar om 

dokumentationens vad och varför. Gisela ställer frågan: ”Ska man ha en 

fråga när man går in i dokumentationen eller ska man inte ha en fråga?” 

Dilemmat belyser att om ett förutbestämt kunskapsinnehåll är i fokus för 

dokumentationen kan annat lärande eller kunskapsinnehåll förbises i den 

situation som dokumenteras. Här ges uttryck för en vilja att både fokusera 

ett specifikt kunskapsinnehåll och att följa upp eventuellt annat kunskapsin-

nehåll som barnen visar intresse för i stunden. Hon använder metaforen 

”krasch i huvudet”, vilket tydliggör hennes upplevda dilemma. Detta speglar, 

enligt min tolkning, ett dilemmatiskt perspektiv utifrån de ideologiska ställ-

ningstaganden som jag i den här studien har benämnt ”ett förutbestämt lä-

rande” och ”ett icke-förutbestämt lärande” (jämför sammanfattningen i kapi-

tel 7). Den lösning på dilemmat som i exempel 40 förespråkas av Susanne är 

att det kan se olika ut och bero på vilken slags dokumentation som görs och 

vilket syfte den har. 

Det framgår av exemplen i detta kapitel att det görs många olika slags 

dokumentationer, både spontana och planerade, beroende på vad doku-

mentationen syftar till. Det kan vara i syfte att få syn på hur nytt material tas 

emot av barnen (exempel 41) eller för att lyssna in barnens idéer och behov 

av material (exempel 46) eller för att följa och bedöma barns lärande och 

kunnande (exempel 47 och 54).  

När det talas utifrån varför-frågan framhålls, förutom att synliggöra lä-

randet, begrepp som kvalitetssäkring och utvärdering. ”Vi har världens 

material” säger Pia (exempel 44) och menar att dokumentationerna kan visa 

att de arbetat mot läroplanens strävansmål och därmed leder till en 

kvalitetssäkring av verksamheten. I samma exempel talar Lena om doku-

mentationen som ett underlag för såväl förskolans egen utvärdering som för 

skolinspektionen. Hon lyfter också fram en uppfattning om att dokumentat-

ionen kan bidra till verksamhetsutveckling genom att synliggöra pedagoger-

nas insatser och processer. En annan aspekt som framstår som en möjlighet 

med dokumentationen är att den bidrar till samtal med föräldrar och med 

barn (exempel 47, 48 och 49). Samtal med föräldrar utifrån dokumentatio-



 

 

ner tycks enligt förskollärarna få ett annat och ett bättre innehåll med förkla-

ringen att samtalen då handlar mera om barns lärande än om omvårdnad. I 

exempel 48 framstår dokumentationen som en möjliggörare ur flera per-

spektiv för samtal med föräldrar såsom att visa att verksamheten inte bara 

handlar om ”barnpassning”, som underlag för utvecklingssamtal och som 

stöd i samtal med föräldrar med annat modersmål än svenska. I samma ex-

empel uttrycks också att dokumentationen bidrar till att barnen kan vara 

mera delaktiga i samtalen med föräldrar och pedagoger då den visar något 

som barnen varit med om. Att dokumentation kan göra att pedagogerna 

verkligen sätter sig ner och samtalar med barnen är en annan synpunkt som 

förs fram av Sigrid i exempel 49.  

Kapitlet har också visat att motsättningar framträtt gällande förståelsen av 

pedagogisk dokumentation (exempel 46, 52 och 54). I exempel 46 diskuterar 

Lena och Terese pedagogisk dokumentation i funktionen av att utmana 

barns lärande. Här framträder hur de två ställningstagandena om ett förut-

bestämt lärande respektive ett icke-förutbestämt lärande får effekter för 

frågan om vad som dokumenteras och varför. Terese, som förespråkar ett 

förutbestämt lärande, lyfter synpunkten om att dokumentationen ska synlig-

göra vad barn kan eller i vilket stadium barnet befinner sig för att veta hur 

man som pedagog ska utmana barnets lärande. Lena markerar ett motsatt 

ställningstagande och återger att hon dokumenterar för att få syn på barnens 

idéer om vilket material som kan utveckla och utmana det lärande som på-

går. Också i exempel 52, där reflektioner tillsammans med barnen diskute-

ras, syns två ställningstaganden stå i stark motsats till varandra. Terese 

framhåller att dokumentationerna är pedagogernas och inte behövs för att 

reflektera med barnen då det leder till att barnen blickar bakåt istället för 

framåt. Hon förordar att samtala med barnen här och nu. Gisela visar med 

sina frågor att det i hennes förståelse är självklart att pedagogisk doku-

mentation innebär att barnen ska få reflektera och ”se på sitt lärande” uti-

från det som dokumenterats. Man kan utifrån detta exempel se att deltagar-

na tillskriver begreppet reflektioner i samband med pedagogisk dokumentat-

ion olika betydelser.  

Retoriken om att synligöra lärande som ett dominerande sätt att tala om 

pedagogisk dokumentation verkar i praktiken kunna få olika konsekvenser 

för hur, vad och varför man dokumenterar beroende av vad som betonas 

som betydelsefullt för barns lärande. Det kan komma att handla om att syn-

liggöra vissa kunskaper som barnen har lärt sig eller inte har lärt sig (exem-

pel 54). Eller så kan det handla om att synliggöra barnens görande som in-

spiration för barn och pedagoger (exempel 45, 49 och 51) eller att synliggöra 

barnens idéer (exempel 46). I exempel 44 framhåller Lena att pedagogisk 

dokumentation även kan innebära att synliggöra pedagogernas lärande. 

Kapitlet har visat att det bland forskningscirkelns deltagare förekommer 

en variation av tillvägagångssätt och syften med dokumentationen. Exemp-



 

 

len har synliggjort att dokumentationer görs både spontant och planerat 

men en tyngdpunkt mot att det är planerade tillfällen och aktiviteter som 

väljs har framträtt. Några har visat att dokumentationer görs tillsammans 

med barnen (50 och 51) men vad, hur och varför dokumentationer görs ver-

kar i de flesta fall vara pedagogernas val. Exemplen har också visat att det 

tycks vara vanligast att dokumentationer görs på enskilda barn. Det kan ha 

sin grund i läroplanens skrivning om ”att varje barns utveckling och lärande 

kontinuerligt och systematiskt ska dokumenteras” (Lpfö 98, 2010, s.14). 

 Att göra pedagogisk dokumentation har visat sig innebära både svårig-

heter och möjligheter för förskollärarna. Av samtalen att döma verkar retori-

ken inte vara helt enkel eller självklar att överföra till praktiskt genomfö-

rande. Ideologiska dilemman har framträtt som dels kan tolkas utifrån en 

strävan att vilja göra ”rätt” och dels utifrån olika ställningstaganden angå-

ende barns lärande och pedagogens roll. Deltagarna verkar ha haft en vilja 

att dela med sig av sina erfarenheter samtidigt som de velat öka sin egen 

förståelse av arbetet med pedagogisk dokumentation. Samtalen har utveck-

lats mot ett gemensamt ställningstagande om att se pedagogisk dokumentat-

ion som något formbart och flexibelt, något som kan göras på många olika 

sätt. Det har berättats och ställts frågor som oftast har varit inriktade på att 

försöka förstå snarare än att argumentera för en ståndpunkt.  

  



 

 

9. Diskussion 
 

Vid åtta tillfällen under ett års tid har studiens deltagande förskollärare träf-

fats för att samtala om och utbyta erfarenheter av sitt arbete med pedagogisk 

dokumentation. Förskollärarnas frågeställningar och de dokumentationer de 

turats om att ta med till träffarna har legat till grund för samtalens innehåll. 

Studien har inte tagit utgångspunkt i någon bestämd definition av vad pe-

dagogisk dokumentation kan vara eller göra. Intresset för och syftet med 

studien har varit att med diskurspsykologiska verktyg nå kunskap om vad 

som kommer till uttryck när förskollärare samtalar om pedagogisk doku-

mentation och följande frågor har ställts:     

 

 Vilka innehållsliga teman framträder i samtalen om pedagogisk 

dokumentation? 

 Vilka ställningstaganden görs inom de innehållsliga temana?  

 Hur kommer dessa ställningstaganden till uttryck i samtalen?   

Utifrån frågeställningarna kommer jag nu närmast att sammanfatta och 

diskutera delar av studiens resultat under rubrikerna: ”Samtalens innehålls-

liga teman”, ”Ställningstaganden inom respektive innehållstema” och ”Ställ-

ningstaganden som uttryck för dokumentationens dilemman”. Efter det dis-

kuterar jag resultatet i förhållande till studiens teori och metod. Tankar om 

fortsatt forskning presenteras och allra sist görs några avslutande reflektio-

ner.  

9.1 Samtalens innehållsliga teman 
I forskningscirkelns åtta träffar har en variation av frågor och funderingar 

varit i omlopp. Denna variation har kunnat inordnas under följande tre in-

nehållsliga teman: ”Kunskapsinnehåll i förskolan”, ”Barns lärande och peda-

gogens roll” samt ”Att göra pedagogisk dokumentation”. Samtal om kun-

skap, barns lärande och pedagogens roll är samtalsinnehåll som också fram-

trätt i andra studier om pedagogisk dokumentation (exempelvis Alnervik, 

2013 och Elfström, 2013).   

När samtalen i studiens forskningscirkel inriktas mot vilket kunskapsin-

nehåll som synliggörs i dokumentationerna hänvisas nästan alltid till läro-

planens målområden. Ibland omnämns läroplanen generellt men även speci-

fika läroplansmål nämns och då företrädesvis de skolämnesinriktade målen 

matematik, naturvetenskap och teknik. Matematik är det ämne som förskol-

lärarna oftast hänvisar till. De talar vid flera tillfällen om hur de dokumente-

rat matsituationer där matematiska former upptäckts. Att lärande inom 

språk och matematik kan ske inom ramen för förskolans vardagliga om-

sorgssituationer är något som även förskollärarna i Emmoths (2013) studie 



 

 

betonar. Det kan ses som ett uttryck för den svenska förskolans förankring i 

tanken om att omsorg och lärande bildar en helhet och det som kommit att 

kallas för ”educare” (Skolverket, 2008; Tallberg Broman, 2010).   

Samtalen kommer även in på förskolans kunskapsinnehåll i relation till 

målen i grundskolans läroplan och deltagarna talar om förskolans uppgift att 

ge barnen goda förutsättningar inför skolstart. Dessa samtal behandlar 

huruvida man ska benämna ämnesbegrepp som matematik och naturveten-

skap för barnen i syfte att göra dem medvetna om vad olika ämnen kan 

handla om inför skolan. De talar också om vikten av att ge barnen de rätta 

matematiska begreppen för att underlätta inför skolan då matematik ses som 

särskilt svårt (se även Emmoth, 2013).  

Barns lärande och pedagogens roll är ett tema som återkommer i forsk-

ningscirkelns samtal. Flera av förskollärarna talar om barns intresse som en 

förutsättning för lärande och genom att fånga några barns intressen uttrycks 

i samtalen att lärande kan ”smitta” och inspirera andra barn. På samma sätt 

uttrycker Unga (2013) utifrån sin studie att om barns intressen och idéer 

följs upp i pedagogisk dokumentation kan lärandet ”smitta” och leda till ett 

gemensamt lärande. Av förskollärarnas uttalanden i den här studien framgår 

dock inte att dokumentationen bidrar till ”smittan” utan snarare att det 

hänger ihop med pedagogens roll. Uttalanden görs också om att pedagogen 

ibland måste styra in barnen mot vissa intresseområden för att de ska få 

möjlighet att utveckla kunskaper inom läroplanens alla målområden. Det 

talas mycket om hur barn kan tänkas lära och hur pedagogen på bästa sätt 

kan stödja barns lärande och utveckling.       

Att studien visar att samtalen ofta kretsar kring lärande står i motsats till 

tidigare studier som istället uppmärksammar att omsorg betonas mera än 

lärande bland förskolans pedagoger (Ekström, 2007; Skolinspektionen, 

2011). Det skulle kunna förklaras utifrån att implementeringsarbetet av det 

förstärkta lärandeuppdraget (Lpfö 98, 2010) har haft effekt. En annan för-

klaring kan vara att arbetet med pedagogisk dokumentation leder till samtal 

om barns lärande och pedagogens roll i relation till läroplanens mål, vilket 

den här studien pekar mot i likhet med flera tidigare studier om pedagogisk 

dokumentation (Alnervik, 2013; Bjervås, 2011; Elfström, 2013; Patterson 

m.fl., 2012).  

 Det innehållsliga temat ”att göra pedagogisk dokumentation” kan utifrån 

analys av materialet sägas ha utgått från de didaktiska frågorna vad, hur och 

varför. I samtalen framträder att pedagogisk dokumentation görs på olika 

sätt och i olika syften. Det talas både om dokumentationer som synliggör 

enskilda barns kunnande, görande och lärande och om relationen till 

material, miljö och pedagogerna. Det enskilda barnets utveckling och lä-

rande framstår dock som det mest framträdande i samtalen som handlar om 

det konkreta arbetet med pedagogisk dokumentation. Samtal om barnets 

lärande i relation till verksamheten och pedagogernas förhållningssätt får 



 

 

inte lika stort utrymme. Detta kan ses som en konsekvens av att läroplanen 

uttrycker att varje barns lärande ska dokumenteras (Lpfö 98, 2010) men 

även utifrån förskolans långa tradition av barnobservationer med fokus på 

enskilda barn (se kapitel 2). Pedagogisk dokumentation skrivs fram som ett 

sätt att dokumentera relationen mellan det enskilda barnets utveckling och 

lärande och den pågående verksamheten (Skolverket, 2012). Det kan för 

många innebära att bryta mot invanda sätt att tänka kring pedagogik i för-

skolan vilket har visat sig vara svårt (Lenz Taguchi, 2000; Skolverket, 2008). 

Pramling Samuelsson & Sheridan (2010) menar att Piagets stadieteori fort-

farande har stark inverkan i den svenska förskolan. Det kommer även fram i 

föreliggande studie då det resoneras om att via dokumentationen kunna 

utläsa vilka utmaningar barnen ska få utifrån barnets kunnande och mog-

nadsnivå.  

Studien visar också att förskollärarna talar om dokumentationen som en 

inspiration eller drivkraft för barnens lärande. Till exempel då en av förskol-

lärarna beskriver att några barn ville göra en bok av bilder från en aktivitet 

med olika rör. Hon berättar att boken blev en inspirationskälla för barnen att 

på nya sätt fortsätta utforska rören genom att gå tillbaka och titta på bilderna 

(jämför exempelvis Buldu, 2010 och Rinaldi, 2001 som använder begreppet 

”revisit”). I ett annat exempel berättar en förskollärare om när hon gjorde ett 

bildspel tillsammans med ett barn i syfte att barnet skulle lära sig färger. 

Hon beskriver här vad som skulle kunna jämföras med Lenz Taguchis (2012) 

tankar om pedagogisk dokumentation som aktiv agent eller som en motor i 

en kunskapsapparat (Skolverket, 2012). I en posthumanistisk tolkning där 

materialitet ges agens att påverka skulle dokumentationen här, i samverkan 

med dataprogrammet, barnets upplevelse av att höra sin inspelade röst och 

samtalet med förskolläraren, kunna förstås som en agent som gav drivkraft 

till att bildspelsprojektet fortsatte att utvecklas.    

I tidigare forskningsstudier (Alnervik, 2013; Elfström, 2013) framgår att 

pedagogisk dokumentation har gjort att förskollärarna har fått ökade insik-

ter om sin egen roll och omvärderat sin barn- och kunskapssyn vilket bidra-

git till förändringar för den pedagogiska verksamheten. När förskollärarna i 

den här studien delger sina respektive arbetslags erfarenheter av pedagogisk 

dokumentation framstår det som mera betydelsefullt att tala om olika orga-

nisatoriska lösningar än innehållet i reflektionerna. Det talas om allt ifrån 

struktur för bildhantering till schemalagd tid för dokumentation och reflekt-

ion. De förskollärare som uttalar att de hittat en fungerande struktur och 

systematik talar också i positiva ordalag om hur arbetet gjort skillnad för 

verksamhetens utveckling. Att pedagogisk dokumentation kräver en väl fun-

gerande organisation för att bli meningsfull för såväl pedagoger som för barn 

lyfts fram i flera tidigare forskningsstudier (Alnervik, 2013; Elfström, 2013; 

MacDonald, 2007).  



 

 

Jag tänker här på reflektionsarbetet som ett kritiskt moment i arbetet med 

pedagogisk dokumentation. Det framhålls av flera forskare att en doku-

mentation blir pedagogisk när den används eller när den reflekteras (Dahl-

berg m.fl., 2009; Lenz Taguchi, 2013; Palmer, 2011b m.fl.). Att reflektera 

behöver dock inte per automatik leda till något pedagogiskt i kvalitativ be-

märkelse (Bjervås, 2011). Jag anser att om pedagogisk dokumentation ska 

kunna bidra till utveckling och förändring av verksamheten och inte bara bli 

ett konstaterande av vad som syns i dokumentationen måste pedagogerna få 

hjälp med reflektionsarbetet. Detta framhålls också av Elfström (2013) som 

menar att pedagogisk dokumentation annars kan stanna vid att vara en tek-

nikalitet.  

 
9.2 Ställningstaganden inom respektive innehållstema  
Ett ställningstagande, som i studien framstår som en gemensam hållning hos 

samtliga deltagare, är att förskolans kunskapsinnehåll tillika dokumentat-

ionerna ska kunna relatera till läroplanens målområden. Det tycks som att 

förskollärarna är mycket lojala mot det formulerade uppdraget. Då den em-

piriska studien genomfördes hade den reviderade läroplanen med det förtyd-

ligade lärandeuppdraget om matematik, naturvetenskap och teknik endast 

varit i bruk i två år (Lpfö 98, 2010). Ändå nämndes just dessa ämnesområ-

den frekvent i samtalen. Deltagarna uttalar att de är medvetna om att de 

skolämnesinriktade målen har kommit i fokus för vad de väljer att se i det 

som dokumenteras. En förklaring som ges av en förskollärare är att det är 

lättare att relatera till exempelvis matematik och teknik i dokumentationen 

än exempelvis demokrati eller normer och värden.  

En fråga som kan ställas är om synliggörandet i form av foton och filmer 

riskerar att yngre barns lärande i ökande grad kommer att ses som uppdelat i 

ämnen och då med fokus på skolämnesinriktade kunskaper och vilka konse-

kvenser det i så fall får för den pedagogiska praktiken. Förskolans uppdrag 

handlar om en helhetssyn där samtliga målområden bildar en viktig helhet 

för barns tidiga lärande (Skolinspektionen, 2011). I Skolinspektionens 

granskning (2012) framgår att en tredjedel av de deltagande förskolorna inte 

arbetar för att integrera lärandeområdena med varandra. Den här studien 

har inte omfattat realiseringsarenan, och kan därför inte säga något om hur 

läroplanens kunskapsinnehåll omsätts i praktisk handling, men verkar peka 

mot samma riktning då förskollärarana i studien framhåller enskilda ämnes-

områden från läroplanen när de talar om kunskapsinnehåll.  

Förskollärarana i studien tar också ett tydligt gemensamt ställningsta-

gande om att förskolans arbete med lärande relaterat till läroplanens kun-

skapsinnehåll ska ta sikte mot innehållet i grundskolans kunskapsmål. Detta 

är intressant i relation till hur förskollärare ser på sitt pedagogiska uppdrag i 

allmänhet och dokumentationsuppdraget i synnerhet, om lärandet i försko-

lan enbart ses som en förberedelse för något som komma skall eller som 



 

 

något värdefullt just för den tid barnen tillbringar i förskolan. Bjervås (2011) 

diskuterar på liknande sätt frågan om pedagogisk dokumentation bidrar till 

att barnen får möjlighet att stanna kvar och fördjupa sitt lärande utifrån sina 

egna villkor eller om den inriktas mot att utvärdera barns kunskaper utifrån 

en kunskapsekonomisk syn.  

Barns lärande och pedagogens roll, det vill säga hur barnen ska tillägna sig 

förskolans kunskapsinnehåll, behandlas i samtalen utifrån två skilda ställ-

ningstaganden. Jag har i analys av materialet kallat dem för ”ett förutbe-

stämt lärande” respektive ”ett icke förutbestämt lärande”. De kan förstås 

utifrån två motsatta ideologiska ställningstaganden som Billig m.fl. (1988) 

beskriver som de mest vanligt förekommande då vi talar om lärande och 

undervisning. Det ena ställningstagandet har sitt ursprung i en ideologi om 

att kunskaper ska förmedlas av läraren vilken har kontroll över vad som ska 

läras, hur och när ett visst lärande ska äga rum. Det andra ställningstagandet 

bygger, enligt Billig m.fl. på en ideologi som beskrivs som barncentrerad och 

demokratisk där läraren understödjer barnens lärande. Dessa två motsatta 

ideologiska grundantaganden diskuteras i flera tidigare forskningsstudier 

om pedagogisk dokumentation. Olsson (2013) talar om ett formaliserat lä-

rande som försöker tämja barns egna drivkrafter, lust och kunskapsbegär 

och menar att pedagogisk dokumentation kan vara ett pedagogiskt alternativ 

där barns frågor tas som utgångspunkt för lärandet. I Alnerviks (2013) studie 

kan förskollärarnas beskrivningar av förändringsarbetet i samband med 

pedagogisk dokumentation kopplas till de motsatta ideologierna då de ut-

trycker att de förändrat sin syn på kunskap och lärande ”från att lärande 

förmedlas in i barnet till att istället tala om att skapa förutsättningar för 

lärande” (s. 106). 

Föreliggande studies material visar att deltagarna omväxlande använder 

sig av de motsatta ideologiska ställningstagandena då de talar om barns lä-

rande och pedagogens roll och att dessa så att säga lever sida vid sida. 

Elfström (2013) skriver att även bland hennes deltagare existerar olika kun-

skaps-, barn- och lärandesyner samtidigt, att det inte råder en enad syn. 

Kanhända är det just denna blandning av erfarenheter och föreställningar 

som kan berika arbetet med pedagogisk dokumentation. Jag instämmer i 

detta avseende med Olsson (2013) som i sin artikel, Taking Children´s 

Questions Seriously:the need for creative thought, hävdar att det viktigaste 

inte är att blint söka det nya utan att istället ständigt ompröva och förnya det 

vi har till förfogande. Men för att det ska kunna göras, menar jag att det 

krävs en medvetenhet i reflektionsarbetet om vad som ligger till grund för 

hur vi tänker kring barn och lärande.  

Då samtalen rört sig inom det innehållsliga temat ”att göra pedagogisk 

dokumentation” har flera olika ställningstaganden gjorts angående frågorna 

vad som dokumenteras, hur det görs och varför. Bland annat tar förskollä-

rarna ställning för att den pedagogiska dokumentationen bildar ett viktigt 



 

 

underlag för utvärdering och kvalitetssäkring. Vidare framhålls att doku-

mentationerna bidrar till samtalsinnehållet med både barn och föräldrar för 

såväl utvecklingssamtal som de dagliga samtalen. Samtal som utgår från 

dokumentationer styrs, enligt förskollärarnas uttalanden, in på barnens lä-

rande och förskolan som lärandemiljö. Det var även något som lyftes fram av 

både lärare och föräldrar i Buldus (2010) och MacDonalds (2007) studier.  

I förskollärarnas samtal om vad pedagogisk dokumentation egentligen in-

nebär framstår ett gemensamt ställningstagande som betonar att barns lä-

rande ska synliggöras, att reflektioner ska göras kring dokumentationen, att 

återkopplingar till läroplanens målområden ska göras samt att pedagogisk 

dokumentation ska leda till att utmana barns lärande, även uttryckt som att 

”gå vidare”. Flera av deltagarna relaterar sin förståelse av pedagogisk doku-

mentation till ”Reggiokurser” som de gått. Utifrån detta ställningstagande 

om vad pedagogisk dokumentation innebär framträder i samtalen ett anta-

gande om att det finns ett ”rätt sätt” att göra pedagogisk dokumentation. 

Detta verkar ge upphov till osäkerhet och även frustration för förskollärarna. 

Liknande uttalanden framkommer i Emmoths (2013) studie samt i Fleet 

m.fl. (2012). I studiens samtal blir det, trots de gemensamma premisser som 

uttalats, tydligt att pedagogisk dokumentation utformas och tolkas på en 

mängd olika sätt i de arbetslag som förskollärarna representerar. Detta leder 

till att ett motsatt ställningstagande etableras som istället handlar om att 

pedagogisk dokumentation får se olika ut och till och med bör se olika ut.  

 

9.3 Ställningstaganden som uttryck för dokumentationens 
dilemman  
De ställningstaganden som gjorts i samtalen har kommit till uttryck genom 

att deltagarna har argumenterat för eller emot olika åsikter och uppfattning-

ar inom respektive innehållsligt tema. Det har gjorts med intensitet, stort 

engagemang och snabba samtalsturer. Inom temat ”kunskapsinnehåll i för-

skolan” argumenterades samstämmigt att det är målbeskrivningarna i för-

skolans läroplan som bör ange förskolans och dokumentationens kunskaps-

innehåll.   

Ställningstagandena som benämnts ”ett förutbestämt lärande” och ”ett 

icke förutbestämt lärande” vilar på två olika ideologiska tänkanden som, 

tolkat utifrån Billig (1991; Billig m.fl., 1988), har kommit till uttryck som 

ideologiska dilemman. De har använts i argumentationer omväxlande på ett 

explicit och implicit sätt och har gett drivkraft åt samtalen (Billig m.fl., 1988; 

Edley, 2001). Att jag sorterat in och benämnt dem som två motsatta sätt att 

se på lärande betyder inte att de i samtalen med självklarhet har uttalats på 

ett renodlat sätt som dikotomier. Istället har de använts som resurser i sam-

talen där olika deltagare har haft en tyngdpunkt mot det ena eller det andra 

ställningstagandet. Det går i materialet även att utläsa att en och samma 

person ibland använder de olika ideologiska utgångspunkterna i sina reso-



 

 

nemang om barns lärande och pedagogens roll. Vid dessa tillfällen har utta-

landena kännetecknats av ambivalens och osäkerhet angående det som dis-

kuteras (se sammanfattning och analys i kapitel 7).  

Ideologiska dilemman behöver inte alltid upplevas som problem för indi-

viden, enligt Billig m.fl. (1988), men i studiens samtal har de ibland kommit 

till uttryck på ett explicit sätt och av allt att döma som en problematik för de 

deltagande förskollärarna. Det har framkommit då argumenteringen för 

olika sätt att se på barns lärande och pedagogens roll varit som mest inten-

siv. Det har då verkat som att deltagarna aktivt sökt en lösning på dilemmat 

varpå samtalen styrts mot frågan om kunskapsinnehåll. Där har deltagarna 

kunnat förenas i det gemensamma ställningstagandet om att det är läropla-

nens mål som förskolans verksamhet ska handla om: ”alla strävar vi ju efter 

samma vi strävar efter läroplanen”. På så sätt har läroplanens formuleringar 

fungerat som en förenande kraft i samtalen. Ett annat sätt att lösa dilemmat 

har varit att söka jämvikt mellan de olika ställningstagandena. Då diskuss-

ioner fördes angående att besvara barnens frågor inom olika kunskapsområ-

den eller låta dem söka svaren själva uttrycktes exempelvis förslag om att 

pedagogens roll inte behöver handla om ett ”antingen eller” utan istället kan 

omfatta ett ”både och”. Detta uttrycktes i sin tur av deltagarna som något 

som inte är helt enkelt utan anses ställa krav på pedagogens förmåga att vara 

lyhörd, engagerad och att kunna se hur barns lärande på bästa sätt kan stöd-

jas (Elfström, 2013; Patterson, 2012).  

Barns lärande och pedagogens roll har i samtalen ofta behandlats utifrån 

begreppen utmana (barns lärande), undervisning och pedagogen som med-

forskare. Det blir tydligt att dessa begrepp kan ges olika tolkningar beroende 

på vilka ideologiska ställningstaganden som förskollärarna tar utgångspunkt 

i. Då utgångspunkt tas i ”ett icke förutbestämt lärande” talas det om att pe-

dagogen undervisar genom att ge barnen verktyg för att ”utforska” och själva 

söka sig fram till svaren och att utmaningar bör knyta an till barns intressen. 

Pedagogens roll som medforskare lyfts fram som en som stödjer barnets 

egna lärprocesser. Processer av lärande betonas och kunskapsinnehållet 

anses ”bli till” samtidigt med aktuell aktivitet. Detta ställningstagande har 

varit det som dominerat i samtalen. Ett exempel på ett uttryck för ett icke 

förutbestämt lärande är då en av förskollärarna berättar om ett dokumentat-

ionstillfälle då intresset riktades mot vad som skulle uppstå i barnets möte 

med lera. Här hade förskolläraren inte i förväg bestämt en fortsättning för 

aktiviteten utan var istället öppen för det oförutsedda. Händelsen var i fokus 

vilket kan relateras till Olssons (2012) forskningsprojekt där dokumenta-

tionen betraktas som en händelse och som gör det möjligt att följa upp det 

lärande som uppstår i nuet.   

”Ett förutbestämt lärande” kommer i studien till uttryck som att det är pe-

dagogen som avgör vad som ska läras, när och hur lärandet ska ske. Det talas 

om att utmana barns lärande med utgångspunkt i vad barn kan eller inte kan 



 

 

inom olika kunskapsområden. Att pedagogen ”sitter inne med svaren” är ett 

argument som återkommer då ett förutbestämt lärande förespråkas. Här 

fokuseras kunskapsinnehållet mera än processer och det talas om att peda-

gogen undervisar i bemärkelse av att överföra viss kunskap. Pedagogen som 

medforskare kommer också här till uttryck som att stödja lärandet men med 

fokus på ett specifikt kunskapsinnehåll.    

Retoriken kring pedagogisk dokumentation har en tydlig koppling till ide-

ologin om ett utforskande och experimenterande lärande där processer står i 

fokus före resultat (se exempelvis Olsson, 2009; Åberg & Lenz Taguchi, 

2005). Pedagogisk dokumentation framställs också av flera forskare som ett 

verktyg för att ta utgångspunkt i barnens frågor och kunskapsbehov och som 

ett alternativ till en formaliserad och linjär pedagogik. Kunskap beskrivs i en 

sådan pedagogisk diskurs som något föränderligt, något som förändras i 

relationer mellan barn, pedagoger och miljö i ett så kallat ”relationellt fält” 

(Dahlberg m. fl, 2009; Dahlberg & Moss, 2005; Lenz Taguchi, 2013; Olsson, 

2009, 2012, 2013; Åberg & Lenz Taguchi, 2005). Detta står i ett dilemma-

tiskt förhållande till det globala utbildningspolitiska sammanhang som för-

skolan numera är en del av, vilket bygger på en ideologi om att kunskap är 

kapital på samma sätt som ekonomi och att kunskap kan mätas och kvali-

tetssäkras genom olika utvärderingar. I ett sådant tänkande står följaktligen 

ett bestämt kunskapsinnehåll och resultat i fokus (Lind, 2010; Vallberg Roth, 

2011). I föreliggande studie har samtliga förskollärare på ett otvetydigt sätt 

tagit ställning för att kunskapsinnehållet i förskolan är förutbestämt av läro-

planens formulerade mål och riktlinjer, vilka många gånger kommit till ut-

tryck genom de skolämnesinriktade kunskapsmålen. Deltagarna har även 

resonerat om kunskapsinnehållet i perspektiv av skolans läroplan och nat-

ionella prov i årskurs tre. Värdet av att dokumentera för att kvalitetssäkra 

verksamheten har också framhållits i samtalen. Samtidigt har ställningsta-

gandet om ”ett icke förutbestämt lärande” varit det dominerande i samtalen.  

Att både fokusera resultat utifrån ett förbestämt kunskapsinnehåll och 

processer i ett icke förutbestämt lärande kan tänkas skapa ambivalens och 

osäkerheter i arbetet med dokumentation. I studiens material kommer detta 

till uttryck då frågan om vad som ska fokuseras i dokumentationen diskute-

rades, spontana händelser eller en situation som arrangerats för ett specifikt 

kunskapsinnehåll. Här uttrycks en ambition av att omfatta ett ”både och” 

med orden ”man vill så mycket”. I ett annat uttalande beskrivs pedagogens 

roll som att gå balansgång mellan att låta barnen utforska i sin egen riktning 

eller att som pedagog styra mot ett visst kunskapsinnehåll.  

Ställningstagandet om att det finns ett ”rätt sätt” att göra pedagogisk 

dokumentation kan enligt förskollärarnas uttalanden föranleda både fru-

stration och osäkerhet. Det kommer till uttryck i ord som ”prestations-

ångest” och ”prestigetänkande” och att kraven på att göra pedagogisk doku-

mentation på ett bästa sätt kan upplevas betungande för förskolans pedago-



 

 

ger. I studiens empiri uttrycks också en osäkerhet över om det är pedagogisk 

dokumentation som de gör eller inte. I ett av deltagarnas uttalanden ställs 

frågan uttryckligen om det är rätt eller fel att tänka så som hennes arbetslag 

gör angående pedagogisk dokumentation. I likhet med hur ställningstagan-

dena om barns lärande och pedagogens roll behandlades i samtalen kan även 

här ses att en jämvikt och gemensam lösning söks, vilket leder till att nya 

ställningstaganden utvecklas (Billig, 1991). Lösningen eller det nya ställ-

ningstagandet kommer här till uttryck som ett slags motstånd till uppdel-

ningen mellan rätt och fel och uttrycks i termer av att ”det kan se olika ut”, 

man måste hitta ”sin egen form” och att ”vi alla tolkar olika”.  

 

9.4 Reflektioner över teori och metod 
Studien har tagit utgångspunkt i ett antagande om att våra föreställningar 

om världen produceras i samspel med andra människor, det sammanhang vi 

befinner oss i samt i samspel med olika ideologiska ställningstaganden. In-

tentionen har varit att på nära håll nå kunskap om förskollärares tankar om 

pedagogisk dokumentation och vad som är angeläget när förskollärare tar sig 

an arbetet med pedagogisk dokumentation. Valet föll på forskningscirkeln 

som empirisk metod. Tanken var att få tillgång till ett pågående samtal om 

pedagogisk dokumentation samt att få tillgång till förskollärare från olika 

förskolor och arbetslag. Jag ville att samtalen skulle vara så naturliga som 

möjligt och drivas av deltagarnas genuina engagemang. Det var därför viktigt 

att förskollärarna av eget intresse för deltagande fick anmäla sig till forsk-

ningscirkeln.  

Forskningscirkeln som metod för datainsamling i föreliggande studie har 

genererat en viss typ av samtal. Jag kan i en tillbakablick se att samtalen har 

handlat om övergripande frågor om kunskap och lärande i förskolan samt 

om dokumentationens hur, vad och varför. Att forskningscirkeln har bestått 

av deltagare från olika förskolor har gjort att den kan betraktas som ett slags 

nytt kollegialt arbetslag varför samtalen fått prägel av metareflektioner uti-

från de egna och varandras dokumentationer. Samtalen har till exempel inte 

fördjupats kring enskilda barns lärande (av etiska skäl), de har heller inte 

fördjupats kring någon enskild situation som dokumenterats. Om forsk-

ningscirkeln istället bestått av ett befintligt arbetslag, där man utgår från en 

gemensam verksamhet och gemensamma erfarenheter av pedagogisk doku-

mentation, hade sannolikt mera fördjupade samtal om barn och verksamhet 

ägt rum (jmf Alnervik, 2013 och Elfström, 2013). De skilda ideologiska ställ-

ningstagandena hade nog heller inte framträtt med samma tydlighet i ett 

befintligt arbetslag som de gjorde nu.  

Som deltagande forskare är jag medveten om att jag också är medskapare 

av det datamaterial som produceras. Jag har utifrån Bublitz (1988) deltagar-

roller (se avsnitt 5.2.2) beskrivit min roll med tonvikt på lyssnarrollen även 

om jag ibland också tog initiativ till samtalsinnehållet och även ställde följd-



 

 

frågor. Vid en av de träffar som hölls i efterhand för att jag skulle stämma av 

trovärdigheten i min analys med deltagarna (respondent validation, se av-

snitt 5.7) framkom att förskollärarna uppfattat mig som väldigt neutral un-

der samtalen genom att inte förorda någon särskild åsikt. Men de uttryckte 

också att vissa frågor jag hade ställt gjorde att de hade fått tänka till. Vid ett 

tillfälle kan jag se att det blev särskilt tydligt att jag påverkade samtalsinne-

hållet och processen i samtalet med mina frågor. Det var vid den fjärde träf-

fen när jag bad förskollärarana att förtydliga begreppen medforskare, ut-

mana och undervisning vilka frekvent hade använts under tidigare samtal 

men med antydan till olika tolkningar.  

I den dubbla rollen som forskare och deltagare ligger en underförstådd 

maktaspekt som kräver ett särskilt ansvar att visa sitt intresse för de frågor 

som lyfts och att behandla allas yttranden som lika värda (Andersson, 2007). 

Jag klargjorde våra roller vid den första träffen och var tydlig med att min 

roll som forskare i forskningscirkeln inte innebar att jag var expert eller satt 

inne med några givna svar angående pedagogisk dokumentation. Min upple-

velse är att våra olika roller inte var något problem eller medförde något 

hinder för samtalen. Det är tänkbart att min närhet till praktiken, genom 

min profession som specialpedagog i förskolan, bidrog till att jag utifrån ett 

maktperspektiv upplevdes som mera jämbördig än en forskare från akade-

min skulle ha gjort.  

Jag har i inledningskapitlet beskrivit studien som placerad i ett fiktivt 

”mellanrum” mellan förskolans formuleringsarena och realiseringsarena. 

Detta mellanrum har bildat den kontext som haft inverkan på samtalens 

utformning. Sammansättningen av deltagare, deltagarnas olika erfarenheter, 

läroplanens målformuleringar, min roll, platsen för träffarna, möblerna, 

mikrofonen, träffarnas upplägg, dokumentationerna och så vidare, allt detta 

kan tänkas ha påverkat vad som kommit till uttryck i samtalen. En annan 

kontext hade gett en annan version av förskollärares samtal om pedagogisk 

dokumentation. Det är också rimligt att anta att samtalen påverkats av att de 

förskollärare som deltog i forskningscirkeln hyste ett starkt engagemang för 

frågor rörande pedagogisk dokumentation. Resultatet och samtalsklimatet 

hade säkerligen sett annorlunda ut om deltagarna istället hade valts ut av 

mig eller av sina chefer. 

Resultatet av en studie står i relation till den specifika teoretiska inram-

ning man som forskare har positionerat sig i. I den här studien har de dis-

kurspsykologiska analysverktygen tolkningsrepertoarer och ideologiska di-

lemman styrt blicken mot hur samtalen har kommit till uttryck genom de 

språkliga resurser som använts och genom att fokusera variationen av ut-

tryck. Särskilt intresse har riktats mot samtalens motsatta uppfattningar, 

ambivalenser och motsägelser. Hade samtalen studerats utifrån en annan 

teoretisk vinkel och med andra analysverktyg hade följaktligen ett annat 

resultat presenterats. En av grundpremisserna i ett socialkonstruktionistiskt 



 

 

tänkande är att forskningsresultat inte anses kunna avspegla en sanning om 

hur någonting är utan istället ses resultaten som versioner av hur något kan 

vara. Detta att inte kunna fastställa hur någonting är har föranlett kritik mot 

forskning utifrån socialkonstruktionistisk teoribildning (Potter, 1996). Det 

behöver dock inte betyda att forskningsresultaten är mindre värda. Tvärtom 

kan en ökad medvetenhet om sakers komplexitet öppna för nya frågor och 

för dialog mellan teori och praktik (Nilholm, 2005; Potter, 1996).  

 
9.5 Tankar om fortsatt forskning  
Förskolans förändrade villkor har inneburit att även begrepp förändrats och 

tillkommit i förskolans verksamhet. Jonsson (2011) har i en licentiatuppsats 

benämnt nutida sätt att tala om förskolans verksamhet för ”begrepp i tiden” 

(s. 88). I de samtal som legat till grund för studiens resultat har några såd-

ana begrepp i tiden använts och diskuterats. Jag tänker på begreppen ut-

mana, medforska och undervisa. Då föreliggande studie endast studerat 

samtalet skulle det vara intressant med en studie förlagd till praktiken som 

kan utveckla kunskaper om hur dessa och andra begrepp i tiden hanteras i 

praktisk handling. Ett annat ämne för fortsatt forskning utifrån studiens 

resultat skulle kunna vara att på ett fördjupat sätt studera vilka kunskaper 

som synliggörs i dokumentationer och hur det talas om dessa kunskaper i 

relation till läroplanens målområden. Detta skulle kunna göras i en forsk-

ningscirkel och då även studera processen över tid vilket den här studien inte 

har omfattat. I en praktiknära forskningsstudie vore det också intressant att 

nå ökad kunskap om hur barns delaktighet kan se ut i arbetet med pedago-

gisk dokumentation. 

Föreliggande studie har visat att pedagogisk dokumentation tolkas och 

används på olika sätt i olika förskolor. Flera studier om hur pedagogisk 

dokumentation i förskolan används skulle vara av intresse. Används den som 

utvärdering och bedömning? I så fall på vilket sätt? Används den som ut-

gångspunkt för planering av verksamheten eller som en del i det pågående 

pedagogiska arbetet eller både och? Gör den någon skillnad för barnen, verk-

samheten, pedagogerna och/eller föräldrarna? Hur kan en sådan skillnad i 

så fall beskrivas? I en frågeställning som den sistnämnda vore det betydelse-

fullt att få del av såväl pedagogers som barns och föräldrars perspektiv.   

 
9.6 Avslutande reflektioner  
I en tillbakablick på studien som helhet kan vi se att förskolans arbete med 

dokumentation har präglats och förändrats i samspel med teorier om barn, 

kunskap och lärande men även i samspel med rådande samhälle och ideolo-

gier. I förskolans styrdokument syns en teoretisk förskjutning från utveck-

lingspsykologiska teorier mot sociokulturella, konstruktionistiska och nu 

mot posthumanistiska teoribildningar (Skolverket, 2012). I dag har den 

svenska förskolan inordnats i ett utbildningssammanhang tillika ett globalt 



 

 

kunskapssammanhang. Det gör att uppdraget om dokumentation nu både 

riktas mot det enskilda barnets kunnande och mot verksamhetens kvalitet 

(Lpfö 98, 2010). 

Pedagogisk dokumentation som ett sätt att ta sig an dagens dokumentat-

ionsuppdrag i förskolan har i tidigare forskningsstudier visat sig ge upphov 

till både positiva och negativa effekter. Föreliggande studie har på nära håll 

lyssnat in förskollärares samtal om pedagogisk dokumentation och med 

hjälp av diskurspsykologiska verktyg sökt nå kunskap om vad som kommer 

till uttryck i dessa samtal.   

Jag kan nu konstatera att i studiens forskningscirkel har pedagogisk 

dokumentation gett upphov till samtal av komplex karaktär och att det i 

spänningsfältet mellan styrdokument och praktik, precis som Ozga (2000) 

hävdar, har varit allt annat än tyst och lugnt. Jag vill här återuppta det Freire 

(1970) säger om att människan inte växer i tystnad, utan i ord, arbete och 

handling-reflektion och att medvetandegörande bara kan ske genom dialog. 

Studien har belyst hur dialogerna i forskningscirkeln har kretsat kring olika 

ställningstaganden angående frågor om kunskapsinnehåll i förskolan, barns 

lärande, pedagogens roll och det praktiska arbetet med pedagogisk doku-

mentation. De ställningstaganden som människor argumenterar för hämtas, 

enligt Billig (1991) inte ur tomma intet utan har sin grund i olika ideologier 

och tänkanden. Detta har synliggjorts och lyfts fram i föreliggande studie. 

De olika ställningstagandena om barns lärande och pedagogens roll har i 

samtalen framträtt som dilemman vilka deltagarna aktivt orienterat sig mot 

men de har även framträtt på ett mera implicit sätt. Begreppet dilemma för-

utsätts ofta i vardagligt tal handla om en svårighet eller ett problem av något 

slag. Om vi däremot gör oss medvetna om att dilemman återspeglar olika 

ideologiska ställningstaganden skulle de reflektioner som görs kring doku-

mentationen kunna berikas och fördjupas. Lenz Taguchi (2013) menar att en 

rad kunskaps- och lärandeteorier som vi tänker och handlar utifrån sätts i 

arbete då vi dokumenterar, observerar och reflekterar över dokumentation-

en. Hon säger vidare att pedagogisk dokumentation inte är något i sig själv 

utan ”blir till i mötet med de föreställningar, teorier och praktiker som man 

använder dokumentationen ihop med” (s. 14). Men för att den ska bli till 

något meningsfullt och utvecklande för barn, pedagoger och verksamhet är 

min uppfattning att det förutsätter ett medvetandegörande om på vilka ideo-

logiska grunder vi gör som vi gör och att reflektioner görs genom ett när-

mande mellan teori och praktik. Förskollärare behöver stödjas i ett reflekte-

rande förhållningssätt, det är inget som gör sig självt utan tar tid att utveckla 

(Elfström, 2013). Den här studien visar att förskollärare har ett stort behov 

av att få lyfta sina frågor kring den komplexitet som omgärdar arbetet med 

pedagogisk dokumentation.  

Till sist vill jag föreslå att denna licentiatuppsats kan betraktas som en 

dokumentation som synliggjort hur förskollärares samtal om pedagogisk 



 

 

dokumentation kan komma till uttryck. En förhoppning är att den på så vis 

kan ligga till grund för fortsatta samtal och bidra till att samtal i förskolors 

arbetslag kan fördjupas kring frågor om kunskap, lärande och undervisning i 

förhållande till det arbete som bedrivs med pedagogisk dokumentation. Frå-

gor kan till exempel ställas om vilket kunskapsinnehåll som synliggörs i 

dokumentationen och därmed lyfts fram som viktigt i förskolan. Eller vilken 

syn på barn, lärande och pedagogens roll som synliggörs i dokumentations-

arbetet. Frågor kan också ställas om vad som kännetecknar den pedagogiska 

dokumentation som görs på den egna förskolan och vad den leder till. Leder 

den till att kvalitetssäkra barn och verksamhet i relation till förutbestämda 

utbildningspolitiska mål? Eller leder den till att barn får möjlighet att för-

djupa och utveckla kunskaper i ett icke förutbestämt här och nu? Eller leder 

den till ett ”både och”? Eller till något annat?  

Hade förskollärarna i den här studien fått fortsätta samtalen hade de velat 

tala om etiska frågor i samband med pedagogisk dokumentation samt om 

hur man får med alla pedagoger i ett arbetslag på (dokumentations-) tåget. 

Detta framkom då jag vid den sista cirkelträffen frågade vad de mera hade 

velat tala om. Det har funnits en outsinlig energi och entusiasm bland forsk-

ningscirkelns deltagare, vilket ett uttalande som fälldes i slutet av en träff 

kan vittna om: ”Är klockan redan så mycket? Ja men vi pratar ju så mycket 

(.) å gud det är så roligt det här!” 
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Bilaga 1 
INFORMATIONSBREV SAMT ANSÖKAN OM TILLSTÅND 
2012-04-24 

  
  
Elisabeth Lindgren Eneflo 
Specialpedagog i förskolan och 
licentiand i Forskarskolan ULL för förskollärare. 

 
 

Till förskolechefer i Xxx Kommun 

 

Som de flesta av Er känner till bedriver jag forskarstudier i forskarskolan 

(ULL) för förskollärare vars tema är: ”Utforskande lärprocesser och literacy - 

förskolebarns lärande i språk, matematik och naturvetenskap.” Min forsk-

ning ska inriktas på hur barns lärprocesser synliggörs i pedagogisk doku-

mentation. Som metod har jag tänkt starta en forskningscirkel bestående av 

ca tio förskollärare. Därför ber jag nu om Ert tillstånd att låta intresserade 

förskollärare delta i forskningscirkeln.  

 

Varför är detta intressant att studera? 

- Jag tänker att den lärandesyn som pedagoger har får stor betydelse för vad 

som dokumenteras och hur man samtalar kring dokumentationerna. Det 

får i sin tur betydelse för hur verksamheten utformas. 

 

Varför forskningscirkel? 

- En forskningscirkel kan sägas bilda ett nytt kollegialt arbetslag och där-

med kan möjlighet ges till vidgade reflektioner kring barns lärande. I ett 

gemensamt intresse kan forskare och yrkesverksamma tillsammans nå ny 

kunskap. 

 

De deltagande förskollärarnas roll och min roll:  

- Förskollärarna förväntas bidra med dokumentationer som gjorts på den 

egna förskolan samt att reflektera kring och analysera varandras doku-

mentationer. Min roll är att vara samtalsledare. Jag kommer att spela in 

och transkribera samtalen. 

 

När, var, hur? 

- Sammanlagt åtta träffar à två timmar är planerade att hållas under hösten 

2012 och våren 2013. Plats är inte bestämd men kommer att vara centralt 

belägen vilket kan innebära resor för någon eller några av deltagarna. Min 

förhoppning är att kunna förlägga träffarna under förmiddagstid, för-

slagsvis fredagar eller måndagar. 



 

 

Hur väljs deltagarna ut? 

- Jag vill i ett första steg be om Er hjälp att förmedla bifogad inbjudan till era 

respektive förskollärare. De förskollärare som är intresserade anmäler 

detta till Er och Ni delger sedan mig vilka som anmält sig. Dessa kommer 

då att bjudas in till ett informationsmöte där jag berättar mera. Om fler än 

tio förskollärare kvarstår som intresserade efter informationsmötet kom-

mer jag att göra ett slumpmässigt urval utifrån varje geografiskt område. 

Mitt önskemål är att cirkeln består av förskollärare från olika geografiska 

områden och med olika förskolechefer. 

  

Jag försäkrar att studien kommer genomföras i enlighet med Vetenskapsrå-

dets forskningsetiska regler som i korthet handlar om deltagarnas rätt till 

information om såväl forskningens syfte som om deras egen uppgift i pro-

jektet, att deltagarna ska ge sitt samtycke och har rätt att själva bestämma 

över sitt deltagande samt att alla uppgifter behandlas konfidentiellt.  

 

Mina handledare i avhandlingsarbetet, som kan kontaktas med synpunkter 

eller frågor, är: 

Catharina Nyström Höög (huvudhandledare) cnh@xxx.se  

Monika Vinterek (bitr.handledare) mvn@xxx.se  

 

Till sist…. 

 

              …hoppas jag på ett spännande samarbete och att ett ömsesidigt lä-

rande kan ske i mötet med varandras dokumentationer! 

 

 

För Ert tillstånd bifogas en blankett för underskrift som jag vänligen ber Er 

att skicka till mig!  

 

Vänliga hälsningar, 

 

Elisabeth Lindgren Eneflo 

eli10@xxx.se 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Härmed ger jag, som förskolechef, tillstånd att låta intresserade förskollärare 

delta i den forskningscirkel som ingår i Elisabeth Lindgren Eneflos forsk-

ningsstudie. Jag godkänner att den förläggs till dagtid om totalt åtta tim-

mar/termin under två terminer samt att ersättning för eventuella resor till 

och från träffarna kan ges till deltagarna.    

 

 

Datum:……………. 

 

Namn:……………………………………………………………… 

 

 

 

Lämnas/skickas senast 10/5 till: 

Elisabeth Lindgren Eneflo 
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Inbjudan till samtliga förskollärare i Xxx Kommun     

Hej! 

Mitt namn är Elisabeth Lindgren Eneflo och jag har arbetat som förskollä-

rare sedan 1980 och från hösten 2005 som specialpedagog i förskolan här i 

Xxx Kommun. Vårterminen 2012 antogs jag till en nationell forskarskola för 

förskollärare där mina studier ska leda fram till en licentiatavhandling våren 

2014. 

Mitt kunskapsintresse riktas mot hur barns lärande och utforskande syn-

liggörs genom pedagogisk dokumentation i förskolan. I den reviderade läro-

planen lyfts dokumentation fram som ett verktyg för att följa upp och analy-

sera barns lärprocesser och för detta har förskolläraren fått ett särskilt an-

svar. Jag vill i min forskning undersöka vad som dokumenteras och hur 

samtal och analys sker utifrån dokumentationerna.  

För att få syn på detta har jag tänkt starta en forskningscirkel med ca åtta 

förskollärare. En forskningscirkel bygger på deltagarnas gemensamma in-

tresse för att öka kunskap inom ett visst område. Min tanke är att ni som 

deltar turas om att bidra med dokumentationer från er förskola som gruppen 

sedan reflekterar tillsammans kring. Då forskningscirkeln kan sägas bilda ett 

nytt kollegialt arbetslag ges möjlighet till vidgade reflektioner kring de egna 

dokumentationerna.  

Mitt önskemål är att cirkeln består av förskollärare från olika geografiska 

förskoleområden med olika förskolechefer. Sammanlagt åtta träffar á två 

timmar kommer att planeras in, varav fyra under hösten 2012 och reste-

rande fyra under våren 2013. Träffarna är tänkta att ligga under dagtid, för-

slagsvis måndag eller fredag förmiddag. Förhoppningsvis kommer ett ömse-

sidigt lärande att ske i mötet med yrkesverksamma kring ett gemensamt 

intresse!  

 
Tycker Du detta verkar spännande och intressant att delta i? 

Meddela din förskolechef senast 24/5! 

När jag vet hur många och vilka som är intresserade kommer en särskild 
inbjudan till Er om tid och plats för en informationsträff där jag berättar 
mera.  
 
Vänliga hälsningar, 
Elisabeth Lindgren Eneflo Specialpedagog i förskolan Xxx Kommun och 
licentiand i Nationella Forskarskolan ULL (Utforskande lärprocesser och 
literacy – förskolebarns lärande i matematik, språk och naturvetenskap) för 
förskollärare. 
Tel. xx xx xx 
eli10@xxx.se 
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INFORMERAT  SAMTYCKE 
20120831 
  
  
 
 
 
 

Till deltagare i forskningscirkel om pedagogisk dokumentation 2012/2013 
 
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i en forskningscirkel som ingår i den 
studie som jag, Elisabeth, ska göra om pedagogisk dokumentation. Studien 
görs inom ramen för en nationell forskarskola för förskollärare och kommer 
att presenteras i form av en licentiatavhandling vid Umeå universitet inom 
ämnet Pedagogiskt arbete. Forskningscirkeln syftar till att skapa kunskap om 
den pedagogiska praktiken i förskolan vilket i sin tur kan leda till utveckling 
och förändringsarbete.  Processen i träffarna kommer att bestämmas utifrån 
er deltagares frågor och det som sker i den gemensamma dialogen. Mitt 
primära syfte är att nå ökad förståelse av förskollärares arbete med 
pedagogisk dokumentation. 
 
Forskningscirkelträffarna kommer att förläggas fyra gånger under 
höstterminen och fyra gånger under vårterminen. Ni bidrar med 
dokumentationer till träffarna och vi reflekterar tillsammans kring dem.  
 
Samtalen kommer att spelas in på band för att sedan analyseras. Allt 
insamlat material kommer att behandlas konfidentiellt. I avhandlingen 
kommer alla namn eller andra personrelaterade uppgifter att kodas. 
Materialet kommer endast att vara tillgängligt för forskning och utbildning. 
 
Du ombeds nu att skriftligt ta ställning till deltagande. Observera att ditt 
deltagande i undersökningen är helt frivilligt och att du när som helst kan 
avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. 
 
Vänligen, 
Elisabeth Lindgren Eneflo 
Licentiand i forskarskolan Utforskande lärprocesser - literacy 
eli10@xxx.se  
 
Ytterligare upplysningar kan lämnas av: 
Catharina Nyström Höög (huvudhandledare) cnh@xxx.se  
Monika Vinterek (bitr.handledare) mnv@xxx.se  
 
    
                                



 

 

 
     
 

           Ja          Nej   
Jag samtycker till att delta i studien.  
 

         
            Ja         Nej 
Jag ger mitt tillstånd till att inspelat material  
från forskningscirkeln får användas för forskning      
och utbildning. 
 
                                       Ja        Nej 
Jag ansvarar för att berörda vårdnadshavare har 
gett sitt tillstånd att insamlade dokumentationer  
får användas för forskning och utbildning. 
   
 
 
 
Xxx den  
 
…………….  
 
 
 
Underskrift 
 
................................................................................................. 
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Deltagarnas medhavda dokumentationsmaterial  

Nedanstående tablåer visar en översiktlig beskrivning av vad deltagarna tog 

med till cirkelträffarna som underlag för samtalen. Tablåerna har indelats 

utifrån dokumentationssätten foto, film och övrigt dokumentationsmaterial.  

De olika dokumentationerna har namngivits av mig.  

 

Fotodokumentation Kort beskrivning av innehåll  

Full och tom Bilder på olika föremål som är fulla respektive tomma. 
Ett barn som  fyller och tömmer föremål upprepade 
gånger och samtidigt säger ”full” och ”tom”. 

Muttrar, skruvar och 
magneter 

Tre bilddokumentationer som sträcker sig över två 
månader. Två barn som ägnar sig åt att utforska på 
vilka ställen magneterna fastnar. Bilder på muttrar, 
skruvar och barn som bygger och provar magneter på 
olika platser. Text med läroplanscitat samt barnens och 
pedagogernas reflektioner finns med på dokumentat-
ionen. 

Tåglek Dokumentationen ingår i ett hembrev. Bilder på tre 
barn som bygger en tågbana. Solen lyser in på bygget 
och bildar skuggor av tågbanor på golvet. Ingick i ett 
veckobrev. En text berättar att barnen resonerade om 
antal vagnar i relation till antal barn samt att de talade 
om sol och skugga.  

Lek med rör 1 Visar bilder på ett barn som rullar ner olika föremål 
genom rör för att se vilka som rullar snabbast. Läro-
planscitat och reflektioner från pedagog finns med. 

Lek med rör 2 Visar flera barn som fortsatt med samma aktivitet som 
i ”lek med rör 1”. Dokumentationen har gjorts som en 
bok och tillsammans med barnen. Läroplanscitat, re-
flektion från pedagog samt barns kommentarer finns 
med i dokumentationen.  

Bokstavsjakt 1 Bilder från en aktivitet som innebar att under en pro-
menad utomhus leta efter bokstäver. Text med läro-
planscitat samt några repliker från ett barn och en 
pedagog finns med på dokumentationen. 

Bokstavsjakt 2 Fortsättning på bokstavsjakt 1. Bilder som visar när 
barnen gör bokstäver med med lera, med pinnar både 
ute och inne och när de leker med ett ordspel. Samtal 
mellan pedagog och barn är nedskrivna. 

Årsdokumentation för 
enskilt barn 

Visar en sida per månad med bilder på vad barnet visat 
intresse för. Till bilderna finns nedskrivna kommenta-
rer från barnet och pedagoger. Läroplanscitat finns till 
varje sida.  

Inomhusmiljö En skiss nedtecknad av en pedagog över avdelningens 
rum samt bilder på barnens aktiviteter i de olika rum-
men. Syftet med dokumentationen är att utveckla av-
delningens inomhusmiljö.   



 

 

Filmdokumentation Kort beskrivning av innehåll 

Färger blandas 1 Film i programmet Photostory där ett barn berättar till 
bilderna som visar när två barn har målat och blandat 
färger på ett stort papper på golvet. 

Färger blandas 2 Film i programmet Photostory där ett barn tillsammans 
med förskolläraren berättar till bilder som visar när 
barnet blandade färger.  

Blåsa färg med sugrör 1 Videofilm då ett barn blåser färg på ett papper med 
långt sugrör. 

Blåsa färg med sugrör 2 Videofilm då ett barn blåser färg på ett papper med 
kort sugrör. 

 

 

Övrigt dokumenta-

tionsmaterial 

Kort beskrivning av innehåll 

Instruktionspärm En pärm innehållande underlag för en struktur och 
arbetsgång för dokumentationsarbete.  

Reflektionsprotokoll Ett ifyllt protokoll som visar hur det används för reflekt-
ion kring en viss aktivitet. Protokollet består av rubri-
kerna: Mål/syfte, Förberedelse, Uppgift/utmaning till 
barnen, Vad/hur gjorde barnen, Egen reflektion/tankar, 
Återkoppling/reflektion med barnen: vad har du lärt 
dig? Koppling till läroplanen och Att tänka på till nästa 
gång. 
 

Verksamhetsdoku-

mentation 

En förskolas dokumentation av verksamheten under en 
termin. Den utgår från målområdena i läroplanen och 
har rubrikerna Nuläge, mål, metod, reflektion och re-
sultat. I resultatdelen finns bilddokumentation från 
verksamheten tillsammans med nedskrivna reflektioner 
från både pedagoger och barn.   

Barnteckning En teckning gjord av ett barn som inte brukar vara 
intresserad av att rita på förskolan. Enligt barnet själv 
har det också skrivit namnet på två pedagoger.  

Bildspel Bilder som visar ett arbetssätt där brickor innehållande 
olika teman och material används. 
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Transkriptionsnyckel:  

  

’jag tycker’  Den som talar återger sig själv eller någon annan.   

[…]  Ett antal repliker eller ord har tagits bort. Det kan vara 

 många eller några få.   

=  Någon tar över turen direkt efter föregående talare, så 

 kallat ”stafettal”. Visar på ett snabbt samtalstempo. När 

 symbolen inte används avses ett normalt turtagnings-

 tempo. 

(.)  Kort paus 

(SKRATT)  Flera skrattar 

Ja  Sägs med betoning 

(xxx) Ohörbart 

 

I transkriptionerna har tecken för överlappande tal uteslutits dels för att 

fokus varit att analysera det innehållsliga i samtalen men även för att 

underlätta läsningen för de som inte har för vana att läsa transkriberat 

tal. I de fall det ändå förekommit överlappande tal har jag nämnt det i 

efterföljande kommentar om jag ansett att det haft betydelse för ana-

lysen. Tecknen som används har hämtats från Svenska skrivregler 

(Språkrådet, 2008) och Norrby (2004). 
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