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Abstract 

Denna studie handlar om vilken betydelse pedagoger i förskolan tillskriver begreppet 

pedagogisk dokumentation i deras verksamhet. De frågor vi sökt svar på är hur pedagogerna i 

förskolan tolkar begreppet pedagogisk dokumentation, hur och varför de använder sig utav 

det samt hur det ser på det ökade behovet av mätning som skett i förskolan.  

 

För att ta reda på detta har vi gjort intervjuer med sex pedagoger i tre olika kommuner. Vi har 

vänt oss till ett postmodernt perspektiv när vi tolkat vårt resultat. Där menar man att det finns 

flera olika perspektiv på sanning och kunskap samt att det inte finns ”normala barn”. Istället 

välkomnas olikheter och dessa ses som berikande. Resultatet visar att begreppet pedagogisk 

dokumentation kan tolkas olika. Hur begreppet tolkas speglar också den barnsyn som 

verksamheten ligger till grund för. Pedagogerna verksamma i förskolan använder sig av 

pedagogisk dokumentation genom observationer, reflektioner i arbetslaget och tillsammans 

med barnen samt genom portfoliepärmar. Pedagogerna använder sig av den pedagogiska 

dokumentationen av olika skäl. Vissa gör det för att synliggöra barnens utveckling medan 

andra gör det för att synliggöra verksamheten så att denna kan förändras och möta barnen på 

ett mer optimalt sätt. Pedagogerna är negativa till det ökade behov av mätning som skett då 

man menar att mätning egentligen inte säger något om barnet därför vill de att mätningen ska 

ske av förskolans verksamhet då det är denna som bör utvecklas och förändras. 

 

I förorden till läroplanen för förskolan Lpfö 98 tas det upp att pedagogisk dokumentation 

handlar om utvärdering av verksamheter. Det som i dag har skett är ett ökat behov av 

mätning av barnen vilket många ställer sig kritiska till. 

 

Ämnesord: Pedagogisk dokumentation, bedömningsmaterial, Reggio Emilia, reflektion, ut-

värdering, utveckling. 

 

 





 3 

INNEHÅLL 

Förord      5 

1. Inledning     6 

1.1 Studiens problem och syfte   7 

1.2 Styrdokument    7 

2. Teoretisk bakgrund    10 

2.1 Teoretiskt perspektiv    10 

2.2 Pedagogisk dokumentation   11 

2.2.1 Dokumentation på gott och ont   13 

2.3 Ökade behovet av mätning   14 

2.3.1 Individuella Utvecklingsplaner   17 

2.4 Ett annat sätt att se på pedagogik   18 

2.4.1 Filosofin om barnet    19 

2.4.2 Samhällssyn      20 

2.4.3 Kunskap och meningsskapande   20 

3. Problemprecisering och frågor   23 

4. Metod     24 

4.1 Urval     24 

4.2 Insamling av det empiriska materialet  24 

4.2.1 Etiska övervägande    25 

4.3 Analys av det empiriska materialet   26 

4.3.1 Kritiska reflektioner av val av metod   26 

5. Resultat     28 

5.1 Dokumentationens olika fokus   28 

5.1.1 Barns utveckling    28 

5.1.2 Verksamhetens innehåll    29 

5.1.3 Barns kunskapande    30 

5.2 Dokumentationens positiva och negativa sidor  31 

5.2.1 Verktyg och hjälpmedel    31 



 4 

5.2.2 Tidsbrist     32 

5.2.3 Innehållet är det centrala    33 

5.3 Behovet av att tala med kollegor   33 

5.3.1 Reflektionsgrupper    33 

5.3.2 Ingen avsatt tid    34 

5.4 Ifrågasättande av mätandets betydelse  35 

5.4.1 Det hamnar i barns brister    35 

5.4.2 Mätning på verksamheten    36 

5.5 Sammanfattning av resultat   37 

6. Diskussion     39 

6.1 Metoddiskussion    39 

6.2 Resultatdiskussion    39 

6.3 Sammanfattning    45 

6.4 Slutsats     46 

7. Referenslista     47 

7.1 Elektroniska källor    48

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

Förord 

 

Att få utgå från sina intressen och göra det man brinner för är något som driver många utav 

oss människor. Genom att utforska och undersöka saker och företeelser kan vi skapa en för-

ståelse för dessa och skapa ny kunskap. Att få utlopp för detta redan som litet barn tror vi är 

grunden för lärande. För att skapa möjlighet till detta krävs verksamheter där pedagogerna 

tror på barnen och det som finns inuti dem. Med vår uppsats vill vi belysa vad barn och 

pedagoger tillsammans kan skapa.  

 

Vi vill framföra ett stort tack till alla respondenter som deltagit i denna studie och som genom 

sin medverkan bidragit till denna C-uppsats. Vi vill även tacka våra familjer och vänner som 

ställt upp för oss i vårt arbete under denna period.  

 

Ett speciellt tack vill vi framföra till vår handledare Ingrid Lindahl för allt stöd vi fått. Ingrid 

har gett oss värdefulla råd samt inspirerat oss genom sitt brinnande intresse och engagemang. 

Tack! 

 

Kristianstad 2010 – 11 – 28  

 

Amy Fredrixon och Catarina Persson 
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1. Inledning  

Denna studie handlar om hur pedagoger i förskolan tolkar begreppet pedagogisk dokumenta-

tion och hur de använder sig av detta i sin verksamhet. Vad menas med pedagogisk doku-

mentation och hur utför pedagogerna denna i praktiken? Ett synsätt på barn som dominerat 

tidigare forskning är ”Barnet som kultur- och kunskapsåterskapare”. Barnet ses då som ”en 

tom tavla” eller ”ett tomt blad” som mer kompetenta personer ska fylla med kunskap. Ett 

annat synsätt är ”Barnet som natur” där barnets utveckling följer vissa ärftliga bestämda steg 

och stadier. Barnets utveckling förklaras som en biologisk och naturlig process och man in-

tresserar sig inte för i vilken kultur och miljö barnet växer upp i. I dag finns en ny kunskap om 

barnet, detta är ”Barnet som medkonstruktör av kunskap, identitet och kultur”. Här ser man 

barnet som tillsammans med andra skapar sin egen kunskap. Barnet ses som rikt, kompetent 

och aktivt utforskande. (Dahlberg, Moss, Pence, 2001).  

 

Det som har inträffat i dagens förskolor är ett ökat behov av mätning. Bedömningsmaterialen 

blir fler och fler, där de flesta hävdar att bedömning sker av verksamheten men i praktiken 

verkar det vara barnen som blir bedömda. (Vallberg Roth, 2010). Som blivande förskollärare 

kan vi känna en oro över den mätning som sker på barn. Istället bör mätning inom förskolan 

ske på den pedagogiska verksamheten för att utvärdera och utveckla denna. I dag tillhör för-

skolan utbildningsförvaltningen och har sedan 1998 en egen läroplan. Detta är ett styrdoku-

ment vilket slår fast att förskolan inte ger betyg eller omdömen samt att enskilda barns presta-

tioner inte får utvärderas. Däremot ska pedagogisk dokumentation ligga till grund för utveck-

ling av verksamheten. (Utbildningsdepartementet, 1998). Pedagogisk dokumentation som är 

inspirerad av den såkallade Reggio Emilia pedagogiken kan användas för att utvärdera och 

utveckla pedagogiska verksamheter. Dokumentation utförs i verksamheten som pedagogerna 

sedan analyserar och reflekterar över. Pedagogerna vill se barnens tankeprocesser, deras 

intressen och idéer för att förstå hur de tänker samt hur man kan göra för att möta barnen i sin 

verksamhet. Denna reflektion kan sedan bidra till förändring där barnen möts på ett mer 

optimalt sätt. (Dahlberg, Moss, Pence, 2001). Pedagogisk dokumentation är ett begrepp som 

ofta nämns i pedagogiska sammanhang och detta får oss att undra över hur pedagoger 

benämner begreppet, hur de förstår det samt vad det innebär i praktiken.  

 

Ett ord som kommer användas i studien är ”mätning” då syftas på den mätning som utförs av 

barnens kunskaper, utveckling och färdigheter.  
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1.1 Studiens problem och syfte 

Syftet med den här studien är att studera vilken betydelse pedagoger verksamma i förskolan 

tillskriver begreppet pedagogisk dokumentation i förskolans verksamhet.  

 

De frågor vi söker svar på är: 

 Hur tolkar pedagoger i förskolan begreppet pedagogisk dokumentation? 

 Hur använder de sig utav det? 

 Varför använder de sig utav det? 

 Hur ser pedagogerna på det ökade behovet av mätning som skett i förskolan? 

 

1.2 Styrdokument 

I styrdokumenten för förskolan har pedagogisk dokumentation inte haft någon betydande 

plats. Den första läroplanen för förskolan Lpfö 98, som gäller till den 30 juni 2011, tar inte 

upp så mycket om hur pedagogisk dokumentation ska utföras i förskolan. (Utbildningsdepar-

tementet, 1998).  Det kan ses som en svårighet för pedagogerna ute i verksamheten att för-

hålla sig till läroplanen då det talas om pedagogisk dokumentation, eftersom det inte finns 

några klara direktiv hur man som pedagog skall gå tillväga för att utvärdera sin verksamhet. 

Det läroplanen dock pekar på är att barnen ska få en ökad möjlighet att påverka det 

pedagogiska arbetet, dess innehåll och arbetsätt samt även delta i utvärderingen av 

verksamheten. Även föräldrars delaktighet i utvärderingen nämns men pedagogernas arbete 

med utvärdering är mer otydligt. I de förord till den första läroplanen som 

utbildningsdepartementet publicerade och gav ut som bilaga 1998 kan man dock läsa: 

 

Genom pedagogisk dokumentation kan verksamheten i förskolan synliggöras och bli ett viktigt 

underlag i diskussionen kring och bedömningen av verksamhetens kvalitet och utvecklingsbe-

hov.  

(Utbildningsdepartementet, 1998, förord s.4) 

 

Här tas pedagogisk dokumentation upp som en metod för utveckling av verksamheten. Detta 

kan förstås som att den pedagogiska dokumentationen handlar om att verksamheten ska syn-

liggöras så att detta kan bilda underlag för diskussioner i arbetslagen för att sedan leda till 

utveckling av verksamheten. Även i förslaget till Lpfö 98 tar man upp pedagogisk 

dokumentation då också som en metod för att synliggöra verksamheten: 
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Pedagogisk dokumentation kan vara ett redskap för att synliggöra och öppna för granskning av 

den egna praktiken. Pedagogisk dokumentation är ett kollektivt arbetsverktyg som bygger på ett 

gemensamt reflektionsarbete, där såväl lärare som elever/barn, föräldrar och andra kan delta. 

(Utbildningsdepartementet, 1997, s.103) 

 

Här ses pedagogisk dokumentation som något som skapar förutsättningar för att nya tankar 

tas till vara på samt att olika röster får ta plats. Det ges förutsättningar att tala om det pedago-

giska arbetet, vilket kan bli ett viktigt redskap då man utvärderar och utvecklar sin verksam-

het. Skolverket (2008) menar att sedan den första läroplanen slogs fast har förskolan blivit 

bättre på att dokumentera, synliggöra och utvärdera sin verksamhet.  Detta kan ses som att 

trots att läroplanen inte ger pedagogisk dokumentation någon betydande plats har förskolans 

uppdrag ändå blivit tydligare vad det gäller att utvärdera verksamheten.  

 

I den senaste läroplanen från 2010 som träder i kraft den 1 juli 2011 kan man se en tydlighet 

om vad som ska utvärderas i verksamheten, vilket inte tar lika stor plats i läroplanen från 

1998. Pedagogerna får nu en mer tydlig direktion om vad utvärdering, utveckling och upp-

följning innebär. Man tar upp att dokumentation ska ske på verksamheten och ska göras både 

systematiskt och kontinuerligt. Det pedagogerna dokumenterar ska ses som ett verktyg för att 

utveckla kvaliteten i verksamheten och barnens möjligheter till lärande. 

(Utbildningsdepartementet, 2010).  

 

Vallberg Roth (2001) menar att pedagoger i dag har ett större ansvar, ett ansvar som innefattar 

att man på något sätt ska dokumentera verksamheten för att sedan kunna utvärdera och 

utveckla denna. Dokumentationen ska även ligga till grund för vidare planering av 

verksamhetens aktiviteter och kräver då reflektion både i barn- och personalgrupp. Detta är 

även något Giudici & Rinaldi (2006) poängterar då de menar att material som samlats in i 

verksamheten måste bearbetas och tolkas för att utveckling av verksamheten ska kunna ske så 

att den möter barnen på ett mer optimalt sätt. Detta medför självklart att ansvaret ligger hos 

pedagogerna att de utför dokumentation och sedan bearbetar denna vilket även den 

kommande läroplanen slår fast: 
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Förskollärare ska ansvara för att utvärderingsmetoder, hur dokumentation och utvärderingar an-

vänds och påverkar verksamhetens innehåll och arbetssätt samt barns möjligheter att utvecklas 

och lära inom samtliga målområden kritiskt granskas. 

(Utbildningsdepartementet, 2010, s.15)   

 

Här finns en tydlighet kring att man ska dokumentera och utvärdera verksamhetens innehåll 

för att barns möjligheter till utveckling och lärande ska bli mer optimala. Dock verkar det vara 

förskollärares ansvar att hitta ett arbetssätt för hur detta ska ske rent praktiskt i verksamheten.  
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2. Teoretisk bakgrund 

I det här kapitlet tar vi upp vårt val av teoretiskt perspektiv samt hur förskolans behov av mät-

ning har ökat. Vi beskriver även Reggio Emilia pedagogiken och dess uppkomst samt peda-

gogisk dokumentation och vad det innebär. Kapitlet består av följande avsnitt 2.1 Teoretiskt 

perspektiv, 2.2 Pedagogisk dokumentation, 2.3  Ökade behovet av mätning och 2.4 Ett annat 

sätt att se på pedagogik.  

 

2.1 Teoretiskt perspektiv 

Det postmoderna synsättet på barns kunskap och meningsskapande är det teoretiska perspek-

tiv som denna studie vänder sig till. Här ges en förklaring till vilket historiskt perspektiv 

postmodernismen har kommit från eller är en reaktion på samt en beskrivning av perspekti-

vets centrala delar.  

 

Under 1600-talet och fram till 1960-talet dominerade moderniteten. Det centrala i detta per-

spektiv är att världen ses som välordnad och som något ”verkligt”. Individen ses som 

självständig och stabil. Det finns en sann och verklig värld att upptäcka samt en bestämd 

mänsklig natur vilken finns oberoende av omgivning eller relationer. Den kunskap som finns 

anses vara fri från värderingar och är en sann bild av världen och av människan, denna ska 

därför föras vidare. Perspektivet tror på ett universellt barn som existerar oberoende av 

kulturella föreställningar och miljö. Därför strävas efter att ta fram naturliga och normala 

utvecklingsprocesser samt inlärningsprocesser som sedan kan användas för att bedöma barnen 

i förskolan mot. (Dahlberg, Moss, Pence, 2001, Nordin – Hultman, 2006). 

 

Det postmoderna perspektivet kan ses antingen som något som är sprunget ur moderniteten 

eller som något som är en reaktion på det moderna. Ett postmodernt perspektiv välkomnar 

olikheter, ovisshet och det som ej är linjärt vilket innebär att det inte finns några absoluta san-

ningar eller absolut kunskap samt att generella sanningar ifrågasätts. Världen ses som socialt 

konstruerad, vilket innebär att kunskapen om denna skapas av oss människor. Världen 

beskrivs olika beroende på vem som gör det och i vilket sammanhang det görs. Världen vi 

lever i är vår och vad vi beskriver angående vad som finns i den är olika beroende på tidens 

och kulturens sätt att se, tänka och handla. Det är även såhär man ser på kunskap och före-

ställningar om barnet, barndomen och förskolan. I ett postmodernt perspektiv frågas inte efter 
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ett naturligt eller ett normalt sätt att se på utveckling och inlärning som barnen i förskolan kan 

bedömas mot. Centrala frågor är istället vad som skapas och anses som normalt eller 

avvikande i olika tider och platser. (a.a.).  

 

Det som ovan lyfts fram är det som vi tolkar som centralt i det postmoderna perspektivet och 

det som studien vänder sig till.  

 

2.2 Pedagogisk dokumentation 

Begreppet pedagogisk dokumentation har myntats av Reggio Emilia pedagogiken och är ett 

sätt att söka kunskap (Lenz Taguchi, 1997). Genom dokumentationen kan vi lära oss om var 

vi själva står som pedagoger samt om barns upplevelser och hur de förstår och uttrycker om-

världen. Den pedagogiska dokumentationen är ett verktyg för pedagoger så de kan förstå hur 

barnet lär samt hur det tänker. Dokumentationen synliggör lärandeprocessen och inte resulta-

tet eftersom man hittar mer av människors kreativitet i själva processen än vad man kan göra i 

resultatet. Elfström, Nilsson, Sterner & Wehner-Godée (2008) använder begreppet prospektiv 

dokumentation där pedagogerna reflekterar och utvärderar det som händer i verksamheten. 

Dokumentationen ses som ett kollektivt arbetssätt där syftet är förändring av verksamheten 

där både vuxna och barn kan delta genom reflektion. I detta perspektiv på dokumentation 

finns inget rätt eller fel, utan pedagogerna vill förstå hur barn tänker och hur de på bästa sätt 

kan möta dem i sin pedagogiska verksamhet. Motsatsen till detta perspektiv är det författarna 

kallar för retrospektiv dokumentation. Här observeras det som händer i verksamheten alltså 

vad man gjort tillsammans med barnen. Detta material som kan bestå av bilder eller texter kan 

sedan till exempel sättas upp på väggen för att där synliggöra det för barnen. Fokus ligger på 

det färdiga resultatet istället för vägen dit.  

Det finns exempel på förskolor, skolor och fritidshem som tolkar den pedagogiska dokumen-

tationen olika. Många tror att det räcker att samla barnens alster och sedan hänga upp det på 

väggarna. En pedagogisk dokumentation som är inspirerad från Reggio Emilia är en mycket 

längre process än så. Pedagogisk dokumentation kan beskrivas utifrån innehåll och process. 

Innehållet handlar om det material som samlats, alltså barnens alster samt pedagogens 

observationer. Processen handlar om analysen av materialet, alltså reflektion av barnens lä-

randeprocess samt pedagogernas arbete. (Dahlberg, Moss, Pence, 2001). Dokumentationsar-

betet kan ske både av enskilda pedagoger eller av ett arbetslag men reflektionsarbetet bygger 

på gemensam reflektion över observationerna i arbetslaget. Tanken är att den pedagogiska 
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dokumentationen ska kunna bidra till reflektion för hur pedagogerna arbetar samt vilken syn 

de har av barnet. Genom att bli medveten om detta har pedagogerna större chans att förändra 

sin verksamhet. De har även tillgång till reflektion över barnens lärandeprocesser och har då 

möjlighet att förändra verksamheten. Förändringen måste ske av pedagoger och både 

pedagogerna och barnen måste ses som ett subjekt som går att omskapa, alltså den syn man 

har på sig själv som pedagog och den syn man har på barnen går att förändra och det är 

pedagogerna som står för denna förändring. (Lenz Taguchi, 1997).  

Det är lätt att glida in i de mönster man som pedagog alltid arbetat efter och även om det 

kommer nya arbetskamrater till arbetsplatsen verkar det vara så att även de glider med in i det 

arbetssätt och de synsätt som redan finns på arbetsplatsen även om de egentligen står för 

något annat synsätt själva. Genom att använda sig av pedagogisk dokumentation kan man 

motverka att detta händer genom att man tillsammans i arbetslaget reflekterar över det som 

framkommit i observationer man utfört. Det som sedan kan bli problematiskt är då 

förändringen kommer igång. Lenz Taguchi (1997). Författaren framhåller att alla parter bör 

sträva i samma riktning för att göra det möjligt att förändra. Pedagogisk dokumentation kan 

hjälpa pedagoger både att komma nära, men även att få distans till sitt arbete. Genom 

detaljerna i observationerna kan man komma nära det som sker i verksamheten och genom att 

reflektera tillsammans kan man få distans till det som händer i verksamheten.  

 

Det pedagogisk dokumentation kan tala om för pedagoger är vilken barnsyn samt vilket 

förhållningssätt man som pedagog har. Ibland kan det vara lätt att tala om hur man vill vara 

eller bör vara som pedagog, men när man sedan utför observationer handlar man på ett helt 

annat sätt. I ett postmodernt synsätt ses barnsyn och förhållningssätt som något som är 

föränderligt. Vi skapar vår egen barnsyn, men inte på måfå eller av enbart våra egna tankar 

utan påverkas av den barnsyn samhället har just då, kollegor, erfarenheter med mera. Det är 

just därför synen och förhållningssättet är föränderligt eftersom vi kan få nya erfarenheter och 

kunskaper som gör att vi tror något annat. Över tid har barnsynen förändrats i vårt samhälle. 

På medeltiden var barn småväxta vuxna, sedan började man skilja på den tid då man var barn 

fram till det att man blev vuxen och kallade detta för barndomen. På senare år har många 

olika teorier skapats vilket också gör att pedagoger i ett arbetslag kan ha många olika 

barnsyner. (Nordin-Hultman, 2006). 
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2.2.1 Dokumentation på gott och ont  

Att utföra dokumentation av den pedagogiska verksamheten har både sina för- och nackdelar. 

Lindgren och Sparrman (2003) menar att dokumentation har fått en genomslagskraft i dagens 

förskolepedagogik och metoden används nu mer än någonsin. Dokumentationen kan bidra till 

utveckling av verksamheten samt ge information till föräldrar om hur pedagogerna gör i 

verksamheten. Dahlberg (2002) menar att som pedagog måste man vara medveten om att det 

som dokumenteras inte är en ”sann” bild av vad som sker i verksamheten. Den som 

dokumenterar väljer ut vad som är värdefullt och vad man tror sig kunna ha nytta av och detta 

dokumenterar man på något sätt, alltså blir dokumentationen påverkad av den som utför 

dokumentationen. Pedagogerna blir alltså medkonstruktörer av dokumentationen och just 

därför säger dokumentationen något om hur pedagogerna ser på sig själva och barnen. Detta 

kan vara positivt då man i sina dokumentationer kan se ett mönster av vad man dokumenterar 

och ser som viktigt och därefter förändra sina tankar. Dahlberg (a.a.) poängterar dock att allt 

vi gör i en pedagogisk situation innehåller etiska, sociala och politiska konsekvenser. Därför 

måste det som man dokumenterar vara försvarbart så man inte kränker barnet. Som pedagog 

har man både makt och kontroll i de situationer då man dokumenterar och det är viktigt att 

man inte försätter barnen i sammanhang då de anses som misslyckade. Att klassificera och 

kategorisera barnet och dess förmågor är något som man lätt kan falla in i, vad som anses vara 

normalt och inte normalt. Meningen med pedagogisk dokumentation är att man ska se 

mångfalden i verksamheten, att varje individ ska få ha sin egen röst (Dahlberg, Moss, Pence, 

2001). Individerna ska alltså inte bli lika, utan få ta plats och synas var och en utifrån hur de 

är.  

 

När pedagoger observerar barn och försöker tolka dessa speglas tolkningen av olika 

värderingar och erfarenheter som pedagogen har som utför observationen. Därför visar inte en 

observation ”sanningen” av det man ser. Reflektionsarbetet och bearbetningen av det som 

man observerat måste därför ta större plats, den måste problematiseras tillsammans med andra 

i verksamheten och då i förhållande till sina egna erfarenheter och värderingar. (Lindgren, 

2007). Detta görs för att man ska få ta del av så många perspektiv på situationen som möjligt. 

Att dokumentera och sedan reflektera är positivt för verksamheten om man ser det ur ett 

vuxenperspektiv. Frågor man som pedagog bör ställa sig är om barnen verkligen vill bli 

dokumenterade i alla lägen och om de vill ha sina saker eller kommentarer de sagt uppsatt på 

förskolornas väggar. Ibland kan vuxna ta sig rättigheter som kanske inte är etiskt korrekta i 
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alla sammanhang. En reflektion som Lindgren och Sparrman (2003) gjort är att då forskare 

dokumenterar barn har barnen rätt att vara anonyma vilket de inte har då pedagoger 

dokumenterar. Det materialet kan visas för både föräldrar, chefer och politiker utan att barnet 

vet om det eller har haft rätt att säga att man inte vill visa upp detta.  

 

 

2.3 Ökade behovet av mätning 

Då man talar om bedömning i förskolan och skolan som riktar sig mot de yngre åldrarna är 

det viktigt att känna till att reglerna ser annorlunda ut för de olika verksamheterna. I förorden 

till läroplanen för förskolan Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 1998) poängteras att 

förskolan inte ger betyg eller omdömen samt att enskilda barnets resultat inte utvärderas utan 

det är den pedagogiska verksamheten som ska dokumenteras, bedömas och utvärderas. 

Förutsättningarna för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet ser 

lite annorlunda ut. I förskolan finns strävansmål vilket innebär att dessa är en önskad 

inriktning på hur förskolan ska arbeta. I skolan finns även uppnåendemål vilket innebär att 

eleverna ska ha uppnått vissa kunskapsmål vid olika tidpunkter. Det är även så att omdömen 

ges från och med första skolåret i samtliga ämnen. (Vallberg Roth & Månsson, 2006). I läro-

planen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet uttrycker man 

sig såhär kring bedömning och betyg: 

 

Betyget uttrycker i vad mån den enskilda eleven har uppnått de mål som uttrycks i kursplanen 

för respektive ämne eller ämnesblock. Som stöd för betygssättningen finns ämnesspecifika krite-

rier för olika kvalitetssteg. 

(Utbildningsdepartementet, 1994, s.16).  

 

Det man kan konstatera i dagens förskolor och skolor är att ett ökat behov av mätning har 

framkommit. Varianterna av bedömningsmaterial blir fler och fler och verkar ta sig lägre ner i 

åldrarna. Bedömningarna får spela en stor roll i verksamheten och är ett kraftfullt material. 

Begreppet bedömning kan tolkas på olika sätt, det kan t.ex. innebära att man utvärderar något, 

granskar eller betygsätter. Bedömningar kan ske på olika sätt de kan dels vara icke formalise-

rade vilket innebär att de inte har några speciella kriterier och oftast inte är nedskrivna. Be-
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dömningar kan också vara formaliserade vilket innebär att de är specificerade och nedskrivna 

i form av lagar, planer eller regler. Både formaliserade och icke formaliserade bedömningar 

växer snabbt fram i dag och finns både på förskolor och på skolor. Gemensamt för de flesta 

bedömningsmaterial som nu är aktuella är att de hävdar att bedömning utförs för att stödja 

barnen och att bedömningen ska ske av verksamheten. I praktiken kan man dock se att fallet 

inte är så, utan att det är just barnen som blir bedömda och att det är deras förmågor som 

observeras samt även dem som åtgärderna riktas mot. (Vallberg Roth, 2010).  

Nedan följer exempel på material man använder sig utav där några är riktade mot skolan me-

dan andra är riktade mot förskola och förskoleklass.  

 

TRAS (Tidig Registrering Av Språkutveckling), språkjournaler (Barnens språkliga utveckling 

dokumenteras från förskolans första år till år 9 i skolan) 

LUS (Läs- Utvecklings- Schema; ett instrument som är utformat för skolan men används också i 

förskola) 

RUS (Relations- Utvecklings- Schema; alternativ till LUS som utvecklats för förskola inom fyra 

områden: Relation till pedagog, trygghet i miljön, relation till andra barn och förmåga att 

benämna världen) 

SUS (Skriv- Utvecklings- Schema från förskola till skola) 

Bornholmsmodellen (Bedömning och test rörande fonologisk medvetenhet från förskola, för-

skoleklass till skolår 1, även exempel på test av föräldrars svenskkunskaper) 

MUS (Matematik- Utvecklings- Schema) 

DUS (Datorkompetens- Utvecklings- Schema, från förskola till skola) 

Britta Holle, MPU (Motorisk- Perceptuell utveckling, ett observationsmaterial utvecklat för 0-7 

år) 

BRUK (Bedömning, Reflektion, Utvärdering och Kvalitet: ett nationellt kvalitetsindikatorssy-

stem utvecklat av Myndigheten för skolutveckling) 

ESP (Europeisk SpråkPortfolio från 6-16 år) 

(a.a., s.99) 

Vallberg Roth (a.a.) ställer sig frågande till hur beforskat bedömningsmaterialet är och om det 

bygger på vetenskapliga undersökningar då det endast finns lite forskning kring detta område. 
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Författaren menar att i vissa material kan hänvisningar hittas till forskning, dock inte kritisk 

forskning som innehåller belägg för materialets resultat eller konsekvenser utan forskning 

som ger stöd för det material som presenteras. ”Sannolikt utgår bedömningsmaterial också 

från beprövad erfarenhet, tilltro, ideologiska motiv eller trender”. (a.a., s.100). Vi ställer oss 

frågande till att bedömningsmodeller kan erövra förskola och skola när den vetenskapliga 

grunden kan ifrågasättas. Lenz Taguchi uttrycker i en intervju (Herngren, 2010) att det i dag 

utvecklas mätmetoder överallt, det är inte bara inom industri och affärsverksamhet utan även i 

förskolor och skolor. Mätmetoderna görs så effektiva som möjligt men bortser från barns del-

aktighet och inflytande. Det satsas hårt på kunskap som kan reproduceras istället för att satsa 

på kunskaper som utvecklar nya idéer och gör kritiskt tänkande möjligt. I likhet med Lenz 

Taguchi menar Vallberg Roth (2008) att det vuxit fram ett granskningssamhälle där man in-

riktar sig på att granska prestationer. Detta kan förstås som att beroende på den trend av att 

bedöma som vuxit fram i dagens samhälle utvecklas material till detta som pedagoger ute i 

verksamheterna kan använda.  

Nordin Hultman (2006) talar om att en ”diagnostisk kultur” vuxit fram i dagens förskola och 

skola. Det är fler barn än någonsin som bedöms ha svårigheter av något slag och i praktiken 

verkar pedagoger tro att barnen är ägare av dessa problem. Nordin Hultman (a.a.) menar att 

man i teorin har en helhetssyn på barn, men i praktiken har man ett dominerande 

tankemönster som leder till individualisering av barns sätt att vara. För att förklara vad som är 

orsak till att barnen agerar på vissa sätt i sina handlingar tittar pedagoger på det som barnen 

har med sig, alltså deras erfarenheter och kunskaper istället för att titta på pedagogiken barnen 

befinner sig i. En konsekvens av detta är att då ett problem eller en svårighet uppstår i 

förskolan tillskrivs barnet detta problem och blir då ägare av problemet. Här observeras inte 

pedagogiken utan barnen och det är även dem som utvecklingsplaner och åtgärdsprogram 

upprättas för.  

Jag menar att om vi inte överskrider det som vi betraktar och klassificerar som det normala – 

normen – har vi inte heller möjlighet att möta olikheten och annanheten. Det är först när vår 

identifiering med normen destabiliseras och packas upp som vi öppnar upp för möjligheten till 

en pedagogik som talar med en annan röst. 

(Dahlberg, 2003, s.5) 

Inom Reggio Emilia pedagogiken ser man inte att svårigheterna skulle ligga hos barnen. Det 

är pedagogernas utmaning att försöka förstå varje barn utan att fokusera på normen. Denna 
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ska istället ifrågasättas och reflekteras över så att olikheterna kan komma fram och betraktas 

som tillgångar. (a.a.) 

2.3.1 Individuella utvecklingsplaner 

Individuella utvecklingsplaner, IUP, kan enligt Vallberg Roth (2001) ses som några slags lä-

roplaner på individuell nivå. I dag är IUP i grundskolan obligatoriskt och dokumentet ska 

sammanställas tillsammans med elev och dess vårdnadshavare. Anledningen till att IUP blivit 

obligatoriskt är för att fler elever ska ha möjlighet att nå målen i grundskolan. Förskolan och 

förskoleklassen går inte under denna lag om IUP men på många ställen används detta material 

ändå. (a.a.). Skolverket (2006) har gett ut ett PM där det förtydligas att det inte finns någon 

förordning som säger att IUP ska upprättas i förskolan. Läroplanen tar heller inte upp något 

om detta och anledningen är att förskolan har mål som verksamheten ska sträva mot. Det 

finns inga mål som barnen ska uppnå eller som ska utvärderas. Förskolan ska istället sträva 

mot att barnen utvecklar lust och nyfikenhet till att lära men inte uppnå några speciella 

kunskapskrav vilket också är anledningen till att förskolan inte omfattas av någon förordning 

för IUP. (a.a.). Beslutet om att använda sig av IUP i förskolan verkar komma från politiker 

och förvaltningschefer. Man använder sig oftast av samma mall i både förskola och skola och 

menar att anledningen är att förskolan och skolan har närmat sig varandra och har 

gemensamma mål. (Skolverket, 2008). Detta kan vara en följd av det man i dag kallar för 

”Det livslånga lärandet”. Detta begrepp används oftast för att beskriva den livslånga process 

som lärandet utgör. Begreppet innefattar främst tre olika aspekter; tidsaspekten, kva-

litetsaspekten och attitydaspekten. Med tidsaspekten syftas på att vi lär hela livet, från vaggan 

till graven. Med kvalitetsaspekten syftas på att de kunskaper vi bär med oss utvecklas och 

förändras genom livets gång. Genom att vi undersöker och upptäcker sakerna på nya sätt ska-

par vi en ny förståelse och utvecklar vår tidigare kunskap. Med attitydaspekten syftas på att 

beroende på vilken attityd man blir bemött på då man försöker skapa sin kunskap och mening 

har betydelse för självkänsla och självförtroende vilket i sin tur påverkar vårt kunskapande. 

Dessa tre aspekter bildar en helhet i det livslånga lärandet. (Pramling Samuelsson & Sheridan, 

2006). ”Att erövra omvärlden tar ett helt människoliv. Varje människa erövrar emellertid 

olika kunskaper om omvärlden och olika mycket kunskap inom olika områden. ”. (a.a., s.13). 

Att man menar att förskola och skola har närmat sig kan bero på att lärandet ses som en 

process över hela livet. Genom att använda samma mall kan pedagogerna följa barnens 

utveckling. Det som dock kommit fram är att i de kommuner där det tagits fram en gemensam 

mall är pedagoger mer missnöjda och kritiska mot materialet än vad pedagoger är som själva 
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gjort en mall. (Skolverket, 2008). Detta kan förstås som att då förskolan går under samma 

mall som skolan passar materialet just på skolan. I förskolan handlar det om att utgå från 

förskolans regler som strider mot skolans i många avseende. 

Vallberg Roth & Månsson (2008) visar hur individuella utvecklingsplaner handlar om en 

slags ”normalplan”, alltså en mall som är standardiserad och innehåller förutbestämda steg för 

de olika ämnena. Mallen är inte personligt präglad utan samma för alla elever oavsett deras 

förutsättningar. Detta medför att mallen blir styrande och ger inte barnen eller deras vårdnad-

shavare särskilt stort inflytande. Skolverket (2005) framhåller att IUP inte får innehålla några 

värderingar av barnens personliga egenskaper men materialet blir ändå mätande eftersom man 

gör en slags bedömning av barnens kunskapsnivå. Vallberg Roth & Månsson (2006) menar i 

sin studie att individuella utvecklingsplaner istället borde kallas för individorienterade nor-

malplaner. Med normalplan menas den mall av normalitet mot vilken barnen bedöms. Denna 

mall kännetecknas av utvecklingspsykologins stadier. Med individ menas att varje barn har 

fått vars en mall och med orientering menas att mallen riktar sig mot speciella mål. 

Författarna menar att mallen är individuell så till vida att varje barn har vars en dock ser 

mallen likadan ut för alla barn vilket gör att den inte är speciellt individuell och därför passar 

orden individorienterad normalplan bättre. (a.a.). Alla enskilda barn ska uppnå ett och samma 

mål varför den pedagogiska praktiken måste hitta sätt att reducera bort det sociala och 

kulturella olikheter som visar sig i samspelet med den vuxne och mellan barnen. Denna 

strävan i arbetet benämner Osberg & Biesta (2009) ”One-size-fits-all-curricula” (a.a., s.9). 

Med den här typen av mallar reduceras vårt tänkande till ett linjärt, endimensionellt och 

återskapande tänkande och som i realiteten innebär ett utestängande av andra sätt att tänka 

och handla.  

2.4 Ett annat sätt att se på pedagogik 

Sedan 50 år tillbaka i tiden har en pedagogik filosofi drivits i staden Reggio Emilia i norra 

Italien. Det var en lärare vid namn Loris Malaguzzi och några föräldrar som tillsammans 

startade pedagogiken som har spridit sig runt om i världen där den väckt stort intresse och 

engagemang. Det centrala i Reggio Emilia pedagogiken är delaktighet samt ett utforskande 

och gränsöverskridande arbetssätt. Det pedagogerna inom Reggio Emilia kämpar för är en 

pedagogik där man är tillåtande till barnens alla språk. (Dahlberg, Moss, Pence 2001, Lenz 

Taguchi, 1997, Dahlberg, 2003) Detta kan förstås som att man verkar för en pedagogik där 

barnet är i centrum och ges möjlighet att uttrycka sig på många olika sätt. Lenz–Taguchi & 
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Åberg (2005) framhåller att Reggio Emilia inte är någon metod utan ett synsätt och ett för-

hållningssätt. Pedagogiken brukar även kallas för ”Lyssnandets pedagogik” då pedagoger 

inom Reggio Emilia är noga med att lyssna på barnens idéer, frågor och svar på en högre nivå. 

Det räcker alltså inte med att höra vad barnen säger utan pedagogerna reflekterar över barnens 

svar och ställer följdfrågor då de är intresserad av barnens tankeprocess utan värderingar i 

termer av rätt och fel.  

 

2.4.1 Filosofin om barnet 

Reggio Emilia pedagogiken utgår från ett postmodernt synsätt där mångfalden och det osäkra 

välkomnas samt att verkligheten beskrivs på olika sätt. Pedagogens uppgift är att utmana och 

efterfråga olika sätt att se på saker. Barnet blir en medkonstruktör av både kultur och kunskap, 

alltså är barnet aktivt och blir subjekt istället för objekt. Lens Taguchi (1997) menar att barn 

blir objekt då pedagogens vilja styr innehållet i verksamheten mot ett bestämt mål. Målet är i 

fokus och inte barnet vilket gör att barnet blir objekt och inte subjekt i sitt subjekt och 

meningsskapande. Barnet blir subjekt då man istället utgår från dess tankar, handlingar och 

viljan att lära. Med detta förhållningssätt ses barnet som rikt och intelligent istället för ett tomt 

blad som måste fyllas med kunskap som pedagogerna besitter.  

 

Snarare än att vara ett tomt kärl som väntar på sitt innehåll, är det lilla barnet redan från början 

av livet ett ”rikt” barn som aktivt deltar i världen; han eller hon är född utrustad med förmågan 

att lära sig och frågar inte om lov - och behöver inte heller de vuxnas tillåtelse - för att börja lä-

randet. 

(Dahlberg, Moss, Pence, 2001,s.78) 

 

Det som beskrivs ovan kan benämnas som ”Barnet som medkonstruktör av kunskap, identitet 

och kultur ” vilket innebär ett forskande barn och en forskande pedagog. Barnet är alltså en 

aktiv deltagare av skapandet av sin egen kunskap och av den kunskap som den själv tillsam-

mans med sina medmänniskor skapar kring vår gemensamma kultur. Barnet ses här som 

kompetent, nyfiket och kreativt som har en lust till att upptäcka spännande saker och få nya 

utmaningar. Synen på pedagogerna är ungefär den samma som synen på barnet. De ska föra 

en dialog med barnen samt reflektera över både sina egna och barnens arbetsprocesser. 

Genom att dokumentera kan pedagogerna tillsammans reflektera över hur barnen skapar sin 

kunskap som pedagogerna själva är delaktiga i och lär sig någonting av. (Dahlberg & Lenz 

Taguchi, 1994). 
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Ett annat synsätt är att betrakta ”Barnet som kultur och kunskapsåterskapare” vilket innebär 

att det nyfödda barnet ses som tomt och att det inte har någonting. Den vuxnes uppgift är att 

fylla det tomma barnet med sin kunskap och kultur. Barnet förväntas passivt ta emot 

kunskapen. (Dahlberg, Moss, Pence, 2001). Dahlberg (2002) menar att synen på barnet som 

kultur och kunskapsåterskapare tar stor plats hos många pedagoger. Som pedagog ställer man 

då frågor till barnen som man själv redan vet svaret på vilket uttrycker en syn på barnet som 

fattigt som ska fyllas med kunskap som pedagogen besitter. Ett tredje synsätt att betrakta barn 

som är ”Barnet som natur”. Barnet följer då vissa generella samt ärftligt bestämda steg och 

stadier i sin utveckling. Miljön och kulturen som barnet växer upp i har ingen betydande plats 

i detta synsätt. (Dahlberg, Moss, Pence, 2001). Detta kan kopplas samman med Piagets sta-

dieteori där den kognitiva utvecklingen sker i olika stadier. Barnets utveckling är bestämd av 

naturen vilket gör att barnet inte kan hoppa över några stadier. Det som är viktigt i stadieteo-

rin är att dessa kommer efter varandra och bygger på varandra. (Askland & SataØen, 2000).  

 

2.4.2 Samhällssyn 

I ett postmodernt synsätt är allt föränderligt och vi människor är alltid delaktiga i denna 

förändringsprocess antingen medvetet eller omedvetet. Förändringen kan medföra både möj-

ligheter och risker som man måste vara öppen för om man skall utgå från ett postmodernt 

perspektiv. Det är dock inte detta synsätt som präglas i svensk förskoletradition utan där 

vänder man sig till ett synsätt där man har en fast bild av vad ett barn samt en pedagog är, vad 

de kan vara och vad de skall vara. (Lenz Taguchi, 1997). Samhället genomgår stora föränd-

ringar, vi går från det industriella samhället till det postindustriella informations- och kun-

skapssamhället alltså ett lärande samhälle. I det postmoderna perspektivet finns ingen sann 

kunskap utan det är vi människor som skapar vårt sätt att se på verkligenheten. (Dahlberg, 

2002).  

 

2.4.3 Kunskap och meningsskapande 

Loris Malaguzzi har uttryckt ett välkänt citat om synen på barn, kunskap och pedagogik: 

 

Ett barn är gjort av hundra 

Barnet har  hundra språk  

hundra händer 
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hundra sätt att tänka att leka och att tala på 

hundra, alltid hundra att lyssna att förundras och att tycka om 

hundra lustar att sjunga och förstå 

hundra världar att upptäcka 

hundra världar att uppfinna 

hundra världar att drömma fram 

Ett barn har hundra språk 

(och därtill hundra, hundra, hundra, hundra) 

men berövas nittionio 

Skolan och kulturen skiljer huvudet från kroppen… 

(Wallin, 1996, s.9) 

  

Verkligheten kan tolkas på många olika sätt eftersom vi alla är olika individer som upptäcker 

och skapar utifrån våra erfarenheter. Citatet ovan tolkar vi som att det är viktigt att få upp-

täcka med hela sin kropp, alltså genom alla sina språk. Dock verkar vår kultur och vårt sam-

hälle ha en tendens att skilja på huvudet och kroppen, vilket tenderar att ta ifrån oss nästan 

alla våra språk.  

 

Kunskapandet är en process som förutsätter aktivt samspel mellan individer och fenomen i vår 

omvärld. Både barnet och pedagogen blir medskapare och medkonstruktörer av kunskap på så 

sätt att kunskap inte överförs mot ett bestämt mål utan här konstrueras kunskapen till-

sammans. Detta förutsätter att barnen måste ges möjlighet att utforska och använda sig av 

problemlösande arbete både enskilt och tillsammans med andra för att konstruera sin kunskap. 

Med ett sådant arbetssätt kan barnen skapa mening och sammanhang i det de lär sig och på så 

sätt finna lusten att lära. Pedagogens roll blir att utmana barnen vidare, bemöta deras fråge-

ställningar men även skapa frågeställningar som barnen kan fundera över. (Dahlberg, 2002).  

”Människan är både ett individuellt kunskapsskapande subjekt och en delaktig samhällva-

relse.” (Lenz Taguchi, 1997,s.33). Denna syn på människan är en grundtanke i den progres-

siva pedagogiken där filosofen och pedagogen John Dewey var företrädare. Man utgår inte 

ifrån olika kunskapsområden utan ifrån de intressen som barnet utger sig för att ha. (Dewey, 

2005). I Reggio Emilia talas inte om barns intressen i första hand utan om vad barn engageras 

av, vilka frågor de ställer samt vad de undrar över. Barnet är unikt och det ska ses som ett 

subjekt och vara i centrum av verksamheten (Lenz Taguchi, 1997). Författaren anser vidare 

att pedagoger måste låta barnet ta makt och ansvar både över verksamheten och över sina 

egna tankar, de måste bli aktiva. Det räcker inte som pedagog att ta vara på barnens tankar 

och intressen, det måste synas i verksamheten. Därför måste verksamheten ge barnen rika 
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möjligheter till skapande, lek och utforskande utifrån egna frågor och handlingar. Miljön 

måste förändras hela tiden utefter barnens behov och det arbete som utförs i verksamheten 

just då. Barnen ska också få ta del av något som de inte har tillgång till hemma, det ska få 

tillgång till material som kanske inte är tillåtet att leka med i vanliga fall.  Miljön ska ses som 

en tredje pedagog som uppmuntrar och utmanar barnen till att utvecklas (a.a. ). 
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3. Problemprecisering och frågor 

Pedagogisk dokumentation ska ligga till grund för utveckling av den pedagogiska 

verksamheten. Dock upprättas det i dag mer och mer material som bedömer barnen vilket 

utgör studiens problembakgrund.  

 

De frågor vi söker svar på är: 

 Hur tolkar pedagoger i förskolan begreppet pedagogisk dokumentation? 

 Hur använder de sig utav det? 

 Varför använder de sig utav det? 

 Hur ser pedagogerna på det ökade behovet av mätning som skett i förskolan? 
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4. Metod 

I detta kapitel tar vi upp vilka metoder vi använt oss utav i vår studie. Vi tar upp hur vi gått till 

väga för att samla in vårt material samt hur vi bearbetat och tolkat materialet. Syftet med den 

här studien är att studera vilken betydelse pedagoger verksamma i förskolan tillskriver 

begreppet pedagogisk dokumentation i förskolans verksamhet.  

 

4.1 Urval 

Undersökningsgruppen vi nyttjat i vår studie består av fem förskollärare samt en fritispeda-

gog. Pedagogerna arbetar på tre olika förskolor i tre olika kommuner, alla förskolorna är 

kommunala. Vi väljer att kalla förskolorna för A, B och C. Då vi presenterar vårt resultat väl-

jer vi att använda fingerade namn på pedagogerna. De som arbetar på förskola A kommer att 

ha fingerade namn som börjar på A och så vidare.  

 

Förskola A ligger i utkanten av en mindre stad. Förskolan består av nio avdelningar som alla 

arbetar Reggio Emilia inspirerat. Förskola B ligger i en liten kommun och består av tre avdel-

ningar. Här arbetar man med pedagogisk dokumentation men inte Reggio Emilia inspirerat. 

Förskola C ligger i centrum av en större kommun. Förskolan består av sex avdelningar som 

alla arbetar Reggio Emilia inspirerat. Anledningen till att vi valde just dessa tre förskolor är 

att de arbetar aktivt med pedagogisk dokumentation och att några är inspirerade av Reggio 

Emilia pedagogiken. Det ställningstagande vi tog var att bestämma oss för vilka vi skulle in-

tervjua för att få pedagoger som arbetade med pedagogisk dokumentation på något sätt.  

 

För att finna litteratur och relevant forskning har vi använt oss av biblioteket på Högskolan i 

Kristianstad samt det centrala biblioteket i Kristianstad. Vi har själva använt oss av artikelsök 

samt fått hjälp av bibliotekarier för att finna mer forskning samt göra mer omfattande sök-

ningar.  

 

4.2 Insamling av det empiriska materialet 

Vi har gjort en intervjustudie för att samla in material till vår studie. Genom att intervjua kan 

man få en förståelse för sitt ämne ur vardagen från respondentens perspektiv. Det ges en 

särskild möjlighet till att komma åt och beskriva problemet genom den levda vardagen. 

(Kvale, 1997). Vi har valt att använda oss av respondentintervjuer, vilket innebär att man 
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intervjuar personer som själva är delaktiga i det man studerar (Magne Holme & Krohn 

Solvang, 1997). I vårt fall intervjuade vi verksamma pedagoger som alla arbetade med 

pedagogisk dokumentation. Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer vilket för oss 

innebar att det fanns ett visst antal frågor och ämnen som vi ville diskutera med pedagogerna 

men vi var flexibla med ordningsföljden av frågorna. Vi ställde öppna frågor för att ge 

respondenten möjlighet att utveckla ett resonemang kring frågeställningarna och följde upp 

med följdfrågor för att få ett utförligt resonemang från respondenterna, dels kring våra 

frågeställningar samt kring saker de tog upp. (Patel & Davidsson, 2003). Intervjuerna började 

med vad Denscombe (2000) kallar lätta frågor till exempel ”Hur länge har du arbetat som 

förskollärare?” och ”Hur många förskolor har du arbetat på?”. Vi började med sådana frågor 

för att den intervjuade skulle känna sig bekväm och bli avslappnad. De frågor som vi sökte 

svar på var hur pedagogerna i förskolan tolkade begreppet pedagogisk dokumentation, hur de 

använder sig utav det, varför de använder sig utav det samt hur de ser på det ökade behovet av 

mätning som skett i förskolan.  

 

För att få relevans i vår studie intervjuades pedagoger med erfarenhet kring att arbeta med 

pedagogisk dokumentation. För att få så utförlig information som möjligt valde vi att inter-

vjua ett färre antal personer. Detta urval gjordes för att få en bra kvalitet på studien. Anled-

ningen till att vi använde oss av intervjuer som metod var för att vi ville få insikt i hur peda-

gogerna tänker kring och uppfattar studiens ämne och då är intervjuer en lämplig metod att 

använda sig utav (Denscombe, 2000). Vi använde oss utav diktafon som arbetsredskap för att 

dokumentera våra intervjuer. Genom att använda diktafon kan man som intervjuare få en 

korrekt återgivning av vad respondenten svarat och det ger även möjlighet för andra att ta del 

av respondenternas svar (Denscombe, 2000). Intervjuerna varade mellan tjugo minuter och en 

timme och utfördes på förskolorna. Intervjuerna genomfördes med en pedagog i taget där en 

av oss ställde frågor och diskuterade med pedagogen medan den andre skrev stödord och 

tankar som togs upp i slutet av intervjun. Vid en av intervjuerna intervjuades två pedagoger 

samtidigt för att de endast kunde ställa upp på en intervju under samma tid.  

 

4.2.1 Etiska övervägande 

Syftet med denna undersökning är att ta del av pedagogernas åsikter och tankar kring pedago-

gisk dokumentation därför tog vi beslutet att inte ta kontakt med målsmännen till barnen ef-

tersom barnen inte skulle intervjuas. Pedagogerna vi intervjuade fick information muntligt av 
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oss att deras identitet kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att vi som har utfört 

undersökningen vet vilka informanterna är men att deras identitet inte framkommer i 

undersökningen (Denscombe, 2000). Detta tar även Vetenskapsrådet (2002) upp då de talar 

om regler kring de som medverkar i vetenskapliga undersökningar. Dessa regler skyddar de 

som deltar i studien. De slår fast att de uppgifter som respondenterna utlämnar där man kan 

identifiera personerna som medverkar måste man behandla på ett sådant sätt att personerna 

inte kan identifieras för andra som inte medverkar i studien. (a.a.). Vi gav även information 

till de berörda att deras medverkan är frivillig, vilket innebär att de när som helst kan avbryta 

sin medverkan utan att detta ger några följder. Materialet kommer att raderas efter genomförd 

examination.  

 

4.3 Analys av det empiriska materialet 

Inledningsvis tar vi upp ett postmodernt perspektiv som vi prövar att vända oss till i den här 

uppsatsen. Det gör vi på grund av att Reggio Emilia pedagogiken vilar på det synsättet. Ett 

postmodernt perspektiv är inte riktigt förenligt med att kategorisera människors handlingar 

och språkhandlingar. Vi har dock valt att tematisera vad våra intervjupersoner säger, men låter 

dem också komma till tals genom de relativt omfattande utsnitten vi gör ur intervjuerna. De 

samtalar med oss på ett, just samtalande och reflekterande sätt i stunden när vi sitter där och 

lyssnar. De teman som framträder ur materialet utifrån vår analys benämner vi; 

Dokumentationens olika fokus, Dokumentationens positiva och negativa sidor, Behovet av att 

tala med kollegor och Ifrågasättande av mätandets betydelse.  

 

Vi har bearbetat vårt material genom att lyssna igenom våra ljudupptagningar och sedan tran-

skriberat dessa så noggrant som möjligt till datautskrifter. Vi använde oss sedan av vad Dens-

combe (2000) kallar för ”öppen kodning” vilket innebär att vi har läst igenom utskrifterna för 

att finna, namnge och kategorisera händelserna i intervju materialet. För att tydligt kunna se 

de olika teman vi fann i vårt material använde vi oss av färgpennor. Varje tema tolkades sedan 

och utifrån det som var centralt framkom ett antal kategorier.  

 

4.3.1 Kritiska reflektioner av val av metod 

Att använda sig utav intervjuer har både fördelar och nackdelar. Då intervjuer används krävs 

en bra utrustning så att det tydligt hörs vad intervjuaren och respondenten säger. Dock kan de 

intervjuade bli hämmade av att man spelar in intervjun eftersom det är lätt att de blir nervösa 
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eller känner sig obekväma. I början av intervjuerna kan man märka på respondenterna att de 

är nervösa eftersom de stakar sig men efter en stund försvinner detta och det verkar som att de 

glömmer bort diktafonen. Det är dock positivt att spela in intervjuerna eftersom man då har 

möjlighet att gå tillbaka och lyssna många gånger på det material man spelat in. Att tänka på 

är att respondenternas svar bygger på vad de säger och inte hur de gör i praktiken. 

(Denscombe, 2000).  

 

För att få ett rikt material är det positivt om man som intervjuare har en god 

konversationsfärdighet så att man får så utförliga resonemang som möjligt från respondenten. 

Då vi har erfarenhet av att utföra intervjuer sen tidigare kände vi inte att vi hade några 

problem med att konversera med respondenterna. Dessutom läste vi på ämnet väl innan vi 

utförde intervjuerna vilket också gjorde det lättare att konversera om ämnet. Fördelar med att 

använda intervjuer som metod är att man kan få djupgående information då man känner till 

respondentens utbildning och arbetssätt. Man har även möjlighet att föra en diskussion och 

både intervjuare och respondenter kan förklara sina tankar och utveckla sina svar. 

(Denscombe, 2000). För att kunna utveckla en diskussion och ställa relevanta följdfrågor 

menar Kvale (1997) att det är av stor vikt att man utvecklat en kunskapsförståelse kring det 

ämne man intervjuar om. Han menar vidare att detta påverkar både hur man tolkar det 

insamlade materialet men även hur man analyserar det.  

 

Det är tidskrävande att transkribera och analysera allt insamlat material och är ofta svårare än 

vad man tror. Resurserna kan också vara en nackdel då det kan gå åt mycket tid och pengar 

för att ta sig till respondenterna. (Denscombe, 2000). Vi är medvetna om att vårt val av att 

intervjua ett färre antal pedagoger samt kännedom om deras arbetssätt kan påverka vårt re-

sultat av studien.  
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5. Resultat 

I det material vi har samlat in genom intervjuer har vi urskiljt fyra olika teman utifrån respon-

denternas svar. Dessa är 5.1 Dokumentationens olika fokus, 5.2 Dokumentationens positiva 

och negativa sidor, 5.3 Behov av att tala med kollegor och 5.4 Ifrågasättande av mätandets 

betydelse. Varje tema är indelat i olika kategorier som vi tolkat utifrån intervjumaterialet. Vi 

ger en kort beskrivning av vad varje tema innehåller samt beskriver kategorierna med det som 

är centralt för innehållet. Materialet har kopplats till vårt syfte som är att studera vilken 

betydelse pedagoger verksamma i förskolan tillskriver pedagogisk dokumentation i förskolans 

verksamhet.  

 

5.1 Dokumentationens olika fokus 

Detta tema bygger på tre olika kategorier för att beskriva hur och varför pedagoger använder 

sig av pedagogisk dokumentation i verksamheterna samt vilken betydelse de tillskriver den 

pedagogiska dokumentationen.  

 

5.1.1 Barns utveckling 

För pedagogerna är barns utveckling i fokus då de talar om pedagogisk dokumentation. De 

använder sig av portfoliepärmar för att dokumentera och i dessa sparar de barnens alster samt 

fotografi med kommentarer från pedagogerna och citat från läroplanen. Pärmarna visas för oss 

under tiden vi samtalar.  

 

- Vi använder den i portfolie då ju, eftersom jag jobbar på småbarnsavdelning så har vi inte 

jobbat jätte mycket med det eftersom vi har inskolningar hela tiden, så man hinner knappt 

sätta igång, men vi gör det givetvis när vi ser att det händer någonting med barnen, att de 

utvecklas exempelvis när de tar på sig kläderna själva, då fotograferar vi dem då ju, då 

skriver vi om barnen sa någonting och vad de utvecklade då så sätter vi målen, läroplanens 

mål till då och det gör vi när de ritar, lägger pussel till exempel. När de börjar leka sina 

rollekar när man ser att de utvecklas då från ensamlek till rollek tillsammans med sina 

kompisar och då sätter vi det i en pärm. (Beatrice) 

 

- Vi gör det i vardagen, det kan vara något som händer på morgonen, det kan vara något som 

händer under middagen, vi har det kontinuerligt. När det är något vi ser det är som barnen 

utvecklat eller lärt sig nytt eller är stolta över eller när barnen själva uttrycker nu kan jag 

detta, nu har jag lärt mig detta och då handlar det om portfolien då som är levande hela 

tiden. Till exempel när vi hade fest senast så tog vi foto sedan satte jag upp dem på papper 

sen fick barnen sitta med mig en eller två och berätta om fotona och vad de tyckte om 

festen, så sitter den där så det är ju en sorts pedagogisk dokumentation så att vi har det 

levande liksom. (Birgitta) 
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Här uttrycker pedagogerna att de arbetar med pedagogisk dokumentation genom att göra port-

foliepärmar till barnen men även genom att fotografera och sätta upp detta på väggarna för att 

sedan diskutera tillsammans med barnen som en utvärdering och sedan sitter dokumentatio-

nen kvar.  

 

- Jag tycker det är ett sätt att synliggöra barns utveckling för barnen. De får vara med och titta 

mycket i dem, de tar i dem och pratar om dem. Det stärker deras självkänsla och tillit till sin 

egen förmåga när de ser vad de har utvecklat och lärt sig. Att vi tar på allvar att de själva har 

lärt sig som kanske vi inte tycker är så jätte märkvärdigt. (Birgitta) 

 

- För mig är det ju att man ser hur barnen utvecklas, att man får följa med dem från start. Hur 

de utvecklas språkligt och socialt. (Beatrice)  

 

Här förklarar pedagogerna vilken betydelse den pedagogiska dokumentationen har i deras 

verksamhet. Barnens utveckling är central i deras arbete med portfoliepärmarna som är deras 

sätt att utföra pedagogisk dokumentation.  

 

5.1.2 Verksamhetens innehåll 

För pedagogerna är verksamheten det centrala och därför observerar de denna för att det ska 

kunna ske en utveckling.  

 

- Vi kan börja förhålla oss till vad vi egentligen har för innehåll, vad är det vi dokumenterar? 

Vad är det vi värdesätter? Hur kan vi använda oss utav det? Vi kan få syn på att vi behöver 

andra verktyg eller andra hjälpmedel i vår verksamhet som vi behöver tillföra eller ta bort. 

(Annika) 

 

Här ges uttryck för att pedagogerna observerar verksamheten för att se vad det är de 

värdesätter i denna. De observerar för att få en förståelse för vad som är nödvändigt i 

verksamheten och vad de kan utesluta.  

- Att vi tillsammans försöker och förstå på många olika vis och att vi lyfter det och då när 

man hör någon annan berätta sin syn väcker det något i mig och då kan man spinna vidare i 

det och gärna att jag kommer på ännu fler idéer eller oj hur tänkte jag där, jag ångrar mig, 

på något sätt att det händer nya saker att tankarna kan ta nya banor och sen att det är ju det 

att hur kan man gå vidare, att det sker en utveckling. Att det händer något med pedagogiken. 

(Cecilia) 

 

- Det är ju något som syftar framåt, kan man ju säga då. Det är ju lätt att pedagogisk 

dokumentation många gånger blir något att man kanske fotograferar och sen sätter upp på 

väggen, att detta har hänt att detta har vi gjort. (Charlotte) 
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Här ges uttryck för att pedagogisk dokumentation är något som ska ta verksamheten framåt. 

Det är inte en återberättelse av verksamheten pedagogerna är ute efter utan de vill få fram ett 

material som säger något om pedagogiken så att denna kan förändras.  

 

5.1.3 Barns kunskapande 

För pedagogerna är pedagogisk dokumentation ett redskap där reflektion krävs. Pedagogerna 

kan reflektera över sitt förhållningssätt och utformande av sin verksamhet samtidigt som de 

synliggör barnets lärprocesser både för barnet själv samt deras föräldrar genom att reflektera 

tillsammans med dem.  

 

- Huvudsaken är det för barnens skull men sen så är det ju att vi blir bättre på att lyssna, höra 

och förstå. Försöka att kunna utmana vidare med frågor men även med miljön hur ska vi 

kunna göra miljön så den blir som ett stöd för barnen. (Cecilia) 

 

Här ges uttryck för att pedagogerna använder sig av pedagogisk dokumentation för barnens 

skull. Dock är det inte barnen som ska förändras, utan verksamheten. Därför krävs reflektion 

över hur man som pedagog lyssnar, hör och förstår dem samt över hur man ska planera sin 

verksamhet vidare för att möta och stödja barnen.  

 

- Det är viktigt hur man dokumenterar och sen även det etiska alltså att man dokumenterar på 

ett respektfullt sätt och där ingår det där som du sa att de måste vara delaktiga själv och 

känna sig stolta över det som dokumenteras, att det måste vara med en positiv blick på 

barnen när man dokumenterar. (Cecilia) 

 

Här ges uttryck för att det är av stor vikt att reflektera över etiken i dokumentationen. Hur 

man som pedagog framställer barnen i dokumentationen, vad man fokuserar på och hur 

barnen känner om sig själva är viktiga delar.  

 

- För det enskilda barnets lärande kan man ju också se i dokumentationen men jag tycker inte 

att man kan se det utan att se barnet i det här sammanhanget, det är det viktigaste för mig. 

Att jag förstår att ett barn är inte såhär för att det är det en gång utan just i detta 

sammanhanget och just i denna gruppen och just med denna pedagogen och vad var det då 

som gjorde att det kanske inte blev som vi trodde eller vad var det som kunde göra det? 

(Annika) 

 

Här ges uttryck för vikten av att reflektera över sammanhanget i den situation pedagogerna 

observerat. De menar att sammanhanget har betydelse för det som händer i observationen.  
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- Jag tycker att barnen kan få se sitt eget lärande och att det kan återkomma många gånger, att 

man nästan kan göra en metareflektion över det, de kan få reflektera först över vad de var 

med om och igen vad de tänker och sen gå tillbaks senare och att det är därför det är viktigt 

att den finns som en helhet. Sen ser jag det som ett sätt till föräldrar/hem också, en 

överbyggnad där att vi kan visa hur vår verksamhet ger ett lärande till barnen. (Annika) 

 

Här förklaras hur pedagogerna arbetar med pedagogisk dokumentation så att barnen kan 

reflektera över sitt lärande. De nämner även att pedagogisk dokumentation kan synliggöra 

verksamheten för föräldrarna.  

 

5.2 Dokumentationens positiva och negativa sidor 

Detta tema bygger på tre olika kategorier för att beskriva att pedagogisk dokumentation har 

både sina fördelar och nackdelar.  

 

5.2.1 Verktyg och hjälpmedel 

Pedagogisk dokumentation kan användas som ett hjälpmedel för både pedagoger och barn. 

Det kan också användas som ett verktyg för vidare planering.  

 

- Jag tycker verkligen att man kan se ett lärande och att man kan ha det som ett hjälpmedel 

och det är ett väldigt stöd för de som inte har så mycket språk också. De kanske många 

gånger använder kroppen eller går och hämtar en sak och visar och pekar på det här man har 

satt upp och så vidare. (Annika) 

 

Här ges uttryck för att barn som inte har lärt sig prata än eller kanske har svenska som andra-

språk kan ha nytta av dokumentationen som gjorts. Genom att samtala med barnen om det 

som gjorts och sedan hänga upp detta kan barnen använda detta för att peka på. På så vis blir 

det ett hjälpmedel för barnen att uttrycka sig och ett hjälpmedel för pedagogerna att förstå vad 

barnen menar. 

 

- Så man inte fastnar i det här albumskrivandet som man gör hemma att vi var på utflykt 

ungefär eller så, att vi har ett syfte och vad hände vad gjorde barnen egentligen, hur kan vi 

använda oss av det och hur kan vi gå vidare. (Cecilia) 

 

- Att det inte blir ett planerande för planerandes skull. Att man har planerat en hel termin där 

man ska jobba med detta o detta o sen har man inte barnen med sig. Utan att man kan möta 

barnen på lite olika sätt och att man får upp ögonen o inte bara dömer ut vissa barn. (Anna) 

 

Här ger pedagogerna uttryck för att pedagogisk dokumentation är något mer än att skriva vad 

de gjort eller vad som hänt. Den pedagogiska dokumentationen kan ligga till grund för vidare 
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planering utifrån barnens handlingar, frågor, teorier och hypoteser och blir då ett verktyg i 

verksamheten.  

 

5.2.2 Tidsbrist 

Pedagogerna var eniga om att tiden var ett hinder för att kunna utföra pedagogisk dokumenta-

tion. De uttrycker sig såhär: 

 

- Jag tycker det är svårt att hinna med allt som ska hinnas med. Det läggs ganska mycket som 

vi ska hinna med. Jag menar inte att pedagogisk dokumentation ska vara något som ligger 

utanför utan det ligger till grund för mig i planeringen, att vi tittar var har hänt här, hur går 

vi vidare så på planeringen så funkar det jätte bra att använda dem. Men jag tycker det är 

svårt att hinna med för det är så mycket annat också, det är ofta man kanske har träff med 

specialpedagog och då går lite av planeringstiden, det är saker man får från föräldrarna som 

de vill att vi ska ha diskuterat, det är rätt mycket som händer och sen är man ålagd vissa 

fortbildningar som också måste göras lite underlag till på ibland. Jag hade gärna haft lite tid 

till. (Annika) 

 

Här ges uttryck för att pedagoger har många andra uppgifter i verksamheten varför det är svårt 

att hinna med den pedagogiska dokumentationen.  

 

- I skolan tycker man att detta tar tid och det är nog också så för att man inte har det som ett 

naturligt verktyg så är det ju negativt för att det tar tid men om man eller när man väl 

kommer underfund med att det har, att man har nytta av det och att man får syn på så 

mycket och att barnen blir delaktiga, det är det vi måste komma på för att det ska bli 

positivt. Men vi har haft väldigt bra diskussioner kring de filmer som är tagna så många är 

väldigt positiva och tycker det är intressant att titta och diskutera det så på så vis har det 

varit bra men därifrån till att ha blivit ett verktyg för ett par stycken är det, det men det är 

långt ifrån så det tar sin lilla tid. (Charlotte) 

 

Här ges uttryck för att det är svårt att hinna med den pedagogiska dokumentationen just för att 

man som pedagog inte är så van att arbeta med den, det ligger inte naturligt än.  

 

- Man tycker aldrig att tiden räcker till. Det kan vara rätt så kämpigt att få ihop tiden. För att 

lösa det kan de som jobbar med små barn utföra dokumentation när de sover eller om vi har 

få barn lösgör vi någon personal som kan gå o sitta med dokumentationen. Vi får försöka o 

lösa det på bästa sätt. Sen har vi ju planering men då vill man helst inte sitta o göra 

dokumentationen utan då vill man sitta o prata om den och allt annat, det är ju många saker 

man behöver göra då. (Anna)  

 

Pedagogerna menar att arbetet med pedagogisk dokumentation är tidskrävande. Man försöker 

lösa detta genom att lösgöra personal då man kan och menar att den pedagogiska dokumenta-

tionen inte får gå ut över barnen utan ska utföras på annan tid t.ex. vid planeringstiden.  
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5.2.3 Innehållet är det centrala 

Av svaren gick att utläsa att pedagogerna ansåg att innehållet var viktigare än själva utföran-

det av dokumentationen.  

 

- O sen då när man ska titta att det inte behöver vara något snyggt och tjusigt utan tvärtom 

alltså bara lägga upp några bilder på bordet eller en snutt film att det är det som är det mest 

intressanta och vi hade en lärare på vår skola som hade en liten film på när det inte funkade 

och det är ju mycket modigt att visa det. Två barn som inte alls blev inspirerade av det hon 

försökte att inspirera dem med och diskutera det vilken annan ingång man skulle kunna ha 

här till exempel. Så ta bort det där snygga tjusiga utan bättre det här råa. (Charlotte) 

 

- Ja för då finns det möjlighet att påverka också, är det de tjusiga färdigskrivna, jaha ja ni 

tycker det men det är redan passé så. (Cecilia) 

 

Här talar pedagogerna om att den pedagogiska dokumentationen inte behöver vara så ”fin” 

just för att det ofärdiga är det de vill åt och jobba med.  

 

- Ibland ser vi till att det inte behövs skrivas rent, man kan skriva halvslarvigt för innehållet 

finns där ändå. (Annika) 

 

Här ges uttryck för att dokumentationen inte behöver vara så ”fin” just för att lösa tidsbristen. 

Att skriva rent är inte alltid nödvändigt eftersom innebörden blir den samma.  

 

5.3 Behov av att tala med kollegor 

Av svaren gick att utläsa att det finns ett behov av att reflektera över den pedagogiska doku-

mentationen tillsammans med sina kollegor. Hur pedagogerna reflekterar varierar på de olika 

förskolorna och det är det som de olika kategorierna bygger på.  

 

5.3.1 Reflektionsgrupper 

Pedagogerna ger här uttryck för att de har tid till att reflektera över sin pedagogiska doku-

mentation vid speciella tillfällen. Denna tid finns avsatt på deras schema.  

 

- Ja också genom att samtala, jag tror det är jätte viktigt så som att vi har reflektionsgrupper 

och så, att vi har med oss dokumentationer och att vi har ett öppet arbetssätt. Att vi kan 

fråga varandra ”vad gjorde du där, eller hur tänkte du där?” Att vi vågar titta både genom att 

ge varandra men även genom att vara kritiska. Vi försöker att aldrig ge kritik till någon 

person och inte kritik heller utan mer att ställa det som en utvecklingsfråga så som jag 

tänker att jag ställer till barnen kanske när jag vill att de ska tänka till inte alls ”varför gjorde 

du så” utan mer ”hur tänkte du, förklara”. För att få ett öppet arbetsklimat måste man också 

ställa många öppna frågor. (Annika) 
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På reflektionsmötena tar man med lapparna och foto man tagit och det har vi också sagt att 

sen är det bra att ta foto och bara trycker ut de i svart/vitt för att göra en kontrast till att detta 

är råmaterial det är detta vi spånar efter när vi då ser att jaha detta kopplar vi direkt till 

projektet, vilka bilder har detta mest relevant till det vi vill få fram. (Cecilia) 

 

- Reflektionen kan vara både mellan oss vuxna men det kan också vara med barnen. Vi 

försöker göra lite både och. Vi har reflektionsgrupper då e det en från varje avdelning som 

är med, jag tror det är varannan vecka vi har det och då kan man till exempel ta med sig en 

dokumentation eller ett dilemma eller någonting man har och då kan man ta med sig det till 

gruppen och presentera det, sen får alla ge en reflektion på det. Sen får alla komma med en 

lösning om det har någon eller ett förslag till lösning eller hur man kan gå vidare. Sen har vi 

arbetslagsträffar. Det har vi varje vecka, då sitter vi i våra arbetslag. Då är där också tid att 

lyfta upp saker om jag tänker på avdelningen. Om vi har gjort dokumentationer på våra 

avdelningar kan vi ta upp detta på våra arbetslagsträffar. Där kan vi reflektera över dem, 

kanske inte alla har varit med vid det tillfället heller och man har sett olika saker sådär. 

(Anna) 

 

Pedagogerna ger här uttryck för att de tycker att reflektionstiden har stor betydelse för deras 

verksamhet. Det är här pedagogerna diskuterar tillsammans för att finna lösningar och 

utveckla sin verksamhet.  

 

5.3.2 Ingen avsatt tid 

Här ger pedagogerna uttryck för att de inte har någon avsatt tid för reflektion i arbetslaget. 

Därför får de ta tid från verksamheten.  

 

- Asså det blir ju på middagsrasten kanske man gör det (skratt) asså det finns ju inte så 

mycket tid för det är fullt ös hela tiden på småbarn så man hinner inte då blir det när det är 

liksom middagsrast, gör vi det sen så försöker vi nere hos oss att träffas kvällstid och då 

pratar vi mycket om detta med dokumentation vi har ju tyckt nere hos oss som jobbar där att 

det hade varit lite lättare kanske om det hade bestämt lite vad man ska göra för någonting. 

(Beatrice) 

 

- Ja vi har ju ingen avsatt tid så, men vi har ju en och en halv timmes avdelningsplanering i 

veckan och där får vi ta upp det som vi hinner ta upp planering, utvärdering och allting vad 

det innebär. Sen har vi ju lite, ibland när man är på gården så får man, ja man får stjäla lite 

sådana ögonblick som man kan sitta och prata eller stå och prata men ändå hålla koll 

samtidigt. Men vi gör mycket var för sig, har jag sätt ett lärande så behöver jag inte gå och 

prata med de andra om det, man litar på varandra att man gör ett bra jobb. (Birgitta) 

 

Pedagogerna ger uttryck för att det saknas tid att reflektera över sin verksamhet. De uttrycker 

en svårighet kring vad det är de ska dokumentera och hur de ska bearbeta detta, vilket gör att 

de träffas på kvällstid och diskuterar. För att lösa problemen med tidsbristen planerar 

pedagogerna mycket var för sig och reflekterar för sig själv. De ”stjäl” även tid från 

verksamheten för att få sitt behov tillfredsställt angående att reflektera tillsammans med sina 

kollegor.  
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5.4 Ifrågasättande av mätandets betydelse 

Av svaren går det att utläsa att pedagogerna är negativa till det ökade behovet av mätning som 

sker i förskolan och de första åren i skolan. Temat bygger på två olika kategorier som beskri-

ver detta.  

 

5.4.1 Det hamnar i barns brister 

Av pedagogernas svar går det att utläsa att de är negativa till mätning av barn då de anser att 

detta hamnar i barns brister.  

 

- Vi vill inte mäta barn, vi har haft en kartläggning, vi har precis blivit av med den för vi ville 

verkligen inte ha den det går i mot det vi tror, att man skulle kunna fånga bollen med båda 

händerna vid två till tre års ålder eller vissla när man var sex år, jag kan fortfarande inte 

vissla är jag inte jag kapabel då till nej, så att vi gillar inte att man har sådana mätningar 

man ska koncentrera sig på det positiva hos barnen och låta det växa fram. (Birgitta) 

 

- Nej det använder vi oss inte av, det tycker jag inte man ska göra när de är så små, tycker jag 

inte asså de är så olika de håller på att utveckla sina personligheter, alla är olika då det finns 

liksom inte något som är rätt eller fel på en småbarnsavdelning. (Beatrice) 

 

Pedagogerna visar här sitt missnöje över mätning då de tycker att alla barn är individuella och 

därför inte kan mätas genom en gemensam mall, i alla fall inte när det är små.  

 

Då vi börjar tala om det ökade behov av mätning som skett i dagens samhälle kommer kraf-

tiga skakningar på huvudet från pedagogerna och denna konversation framkommer: 

 

- Det känns oroväckande, det är väl just där den pedagogiska dokumentationen kommer in att 

det är verkligen ett komplement och att där ser man så mycket mer, i ett projekt får man in 

så mycket mer och man ser så mycket olika kompetenser i olika sammanhang, man blir ju 

hela tiden någonting beroende på miljön runt omkring. Testen är ju gjorda under enstaka 

tillfällen under en konstlad miljö och vad säger det egentligen? Tänker vi då. Vi fick nästan 

svart på vitt och det är därför vi nu har föräldraråd i kväll och då ska den här avdelningen 

som jobbar just med det här med fågelprojektet och de jobbade ju verkligen intensivt med 

pedagogisk dokumentation och nu har barnen gått till skolan och där har de ju gått igenom 

det här testet då, och då TRASAR de ju alla barnen i hela kommunen och då fick den här 

avdelningen de högsta betygen, att de visade och de har inte alls hållt på med några tester 

här. Men de har använt pedagogisk dokumentation och det känns, även om vi inte tror på de 

här metoderna så går det att med andra vägar än att hålla på med det på förskolan. (Cecilia) 

 

Catarina - Då antar jag att ni inte använder er av något mätande material? 

 

- Nej absolut inte, men vissa saker är vi tvingade att göra och då gör man lite, lite av det och 

så gör man mycket av det andra. (Cecilia) 

 

Catarina  - Är det några speciella saker du vill nämna? 
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- Nej (skratt) (Cecilia och Charlotte) 

 

Catarina  - Vilka är det som tvingar? 

 

- Alltså det är ju politikerna som vill att vi ska göra det och förskolechefen vill ju att vi ska 

göra en del tester men då sa vi på barngruppen, inte på enskilda barn. Men då vill vi absolut 

att man gör det i meningsfulla sammanhang i det projekt man håller på med och inte som en 

lösryckt övning/undervisning utan det måste vara i ett sammanhang. (Cecilia) 

 

- Nej man får ju fokus på fel saker om man håller på med de här testerna. (Charlotte) 

 

De här pedagogerna är oroliga över det mätande som nu ökar och ökar. De menar att det finns 

andra vägar att nå målen och detta har de fått bekräftat nu genom tester som gjorts i skolan. 

De menar också att det finns krav uppifrån att de ska göra en del tester och för att lösa detta 

gör de en liten del av testerna och då i de projekt som de arbetar med och inte som någon spe-

ciell aktivitet. Att de är negativa till testerna är för att de menar att dessa fokuserar på barnens 

brister och det är fel fokus menar pedagogerna.  

 

5.4.2 Mätning på verksamheten 

Av pedagogernas svar kan utläsas att de anser att mätning ska ske på verksamheten. De menar 

att det är denna som ska utvecklas och förändras varför det också är denna som ska mätas och 

bedömas.  

 

- Jag tycker inte mätningen ska vara på barnen utan mer riktad på verksamheten i så fall. Vad 

kan barnen få ut av verksamheten? Sen får man en viss uppfattning om vad de gör och vad 

de tycker om och olika lärprocesser och hur de lär o så men det är bättre om det är riktat 

mot verksamheten tycker jag. Man kan utvärdera sig själv och man kan utvärdera 

verksamheten och man kan se olika situationer och hur man kan jobba på olika sätt. Just 

mätningen av barn känns inte så positiv. (Anna) 

- För det enskilda barnets lärande kan man ju också se i dokumentationen men jag tycker inte 

att man kan se det utan att se barnet i det här sammanhanget, det är det viktigaste för mig. 

Att jag förstår att ett barn är inte såhär för att det är det en gång utan just i detta 

sammanhanget och just i denna gruppen och just med denna pedagogen och vad var det då 

som gjorde att det kanske inte blev som vi trodde eller vad var det som kunde göra det? 

(Annika) 

 

Här talar pedagogerna om att i fall mätning ska göras så borde den göras på verksamheten och 

inte på barnen. De menar att de i sin dokumentation kan se det enskilda barnets lärande och 

om de ska fokusera på det måste de ta hänsyn till det sammanhang barnet befinner sig i.   

 

Då vi talade om olika ”mätmaterial” kom pedagogerna in på IUP och talar om detta såhär: 
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- Både vi och jag är väldigt, vi är inte alls sugna på att använda någon IUP och skolverket 

säger heller inte att förskolan ska göra det så jag förstår inte att man gör det för det finns 

inga belägg för att göra det. I denna verksamhet handlar det inte om att lägga något i barnen 

och det tycker jag är risken där, att vi letar fel, vad kan du vad kan du inte, så är det kanske i 

ett sammanhang som vi bockar av barnen, vi ser inte förskolan om barnen inte kan något så 

hur ser vår verksamhet ut? Vilken verksamhet har vi? Vad behöver vi jobba mer med? Jag 

är ingen förespråkare av den här mätningen. (Annika) 

 

Pedagogerna uttrycker här en negativitet till att använda IUP då de menar att det i förskolans 

verksamhet inte handlar om att bedöma barnen. Pedagogerna menar att genom att man mäter 

barnen läggs också problemen hos dem istället för på verksamheten där de anser att 

problemen finns.  

 

5.5 Sammanfattning av resultat  

Vi uppfattar pedagogernas svar som att de har olika fokus då de arbetar med pedagogisk do-

kumentation. Ett fokus är barns utveckling där de använder sig av portfoliepärmar för att 

synliggöra barnens lärande och utveckling. Ett annat fokus är verksamhetens innehåll där de 

dokumenterar för att få syn på sin verksamhet i syfte att förändra denna. Ett tredje fokus är 

barns kunskapande där de dokumenterar för att reflektera både tillsammans med barn och 

vuxna i syfte att verksamheten ska möta barnen på ett mer optimalt sätt. De är ute efter att 

skapa ett förhållningssätt och en miljö som ger barnen möjlighet att skapa sin egen kunskap. 

Då pedagogerna har olika fokus i sin pedagogiska dokumentation skiljer det sig också i vad 

man dokumenterar. Då barnets utveckling är i fokus är det just barnet som blir observerat och 

dokumenterat. Då verksamhetens innehåll är i fokus är det denna som dokumenteras 

oberoende av vilka barn som är där. Då barns kunskapande är i fokus dokumenteras både 

verksamheten men även barnen och deras alster så att man både tillsammans med vuxna och 

barn sedan ska kunna reflektera över dokumentationen för att få syn på det barnen ger uttryck 

för samt ge barnen möjlighet att skapa sin egen kunskap.  

 

Utifrån pedagogernas svar går det att utläsa att pedagogisk dokumentation har både positiva 

och negativa sidor. De ger uttryck för att den pedagogiska dokumentationen synliggör barnens 

kunskapande och är både ett verktyg och hjälpmedel i verksamheten. Den pedagogiska doku-

mentationen blir ett verktyg för vidare planering och ett hjälpmedel för både barn och peda-

goger i verksamheten. Dock verkar tiden ha svårt att räcka till för att arbeta så mycket som 

pedagogerna vill med den pedagogiska dokumentationen. Pedagogerna menar att de har 

många andra uppgifter som de måste sköta samt att arbetet med dokumentationen är 
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tidskrävande. Pedagogerna uttrycker det positivt att dokumentationen synliggör ett innehåll. 

Dock menar de att själva framställningen av dokumentationen inte är så viktig eftersom det 

just är det viktiga innehållet de vill åt. De menar att det kan bli negativt med pedagogisk 

dokumentation om för mycket tid läggs på formalia istället för innehållet.  

 

Vi förstår pedagogerna som att det finns ett behov av att tala med sina kollegor kring det man 

dokumenterar. De menar att reflektion krävs för att det ska bli pedagogisk dokumentation och 

därför har man avsatt tid i form av reflektionsgrupper där man diskuterar sina observationer. 

Det framgår även att då man inte har avsatt tid för reflektion ”stjäl” man tid från den pe-

dagogiska verksamheten. Man reflekterar även enskilt pågrund av att det inte finns tid att tala 

med sina kollegor.  

 

Vi förstår pedagogerna som att de är negativa till ”mätning” och bedömning av barn i försko-

lan. Dock verkar det finnas ett krav från politiker och förskolechefer att mätning ska ske på 

förskolorna av barnens lärande och utveckling. Vi tolkar pedagogerna som att de försöker lösa 

detta genom att utföra mätning i sin verksamhet men då i det sammanhang de arbetar och på 

hela barngruppen och inte på enskilda individer. Om mätning ska ske vill pedagogerna att 

denna ska ske på verksamheten då de anser att det är denna som ska förändras. Just därför 

använder man sig av pedagogisk dokumentation så att man synliggör verksamheten och 

förändrar denna för att möta barnen på ett mer optimalt sätt i deras kunskapande och 

meningsskapande. 
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6. Diskussion 

Diskussionen inleds med en metoddiskussion där vi sammanfattar studiens syfte och fråge-

ställningar samt diskuterar vårt val av metod. I resultatdiskussionen analyseras det resultat 

som framkom genom intervjustudien genom att koppla till tidigare forskning. 

Diskussionskapitlen följs av en sammanfattning av studien och till sist beskrivs studiens 

slutsats.  

 

6.1 Metoddiskussion 

Syftet med den här studien var att studera vilken betydelse pedagoger verksamma i förskolan 

tillskriver pedagogisk dokumentation i förskolans verksamhet. De frågor vi sökte svar på var 

hur pedagogerna i förskolan tolkar begreppet pedagogisk dokumentation samt hur och varför 

de använder sig utav det. Vi undrade även över hur de ser på det ökade behov av mätning som 

skett i förskolan. Vi har gjort en ansatts att tolka studien utifrån ett postmodernt perspektiv 

och haft en ambition att se hur pedagogisk dokumentation kan passa in i detta nya sätt att tala 

om barn. Vår kunskap kring pedagogisk dokumentation var inte så stor tidigare vilket var en 

betydande anledning till att vi ville titta närmre på detta område.  

 

Då vi skulle genomföra våra intervjuer valde vi att intervjua en relativt liten grupp för att få 

ett mer utförligt material av de vi intervjuade än att göra många kortare intervjuer. Om vi 

skulle arbetat vidare med denna studie hade vi velat intervjua fler pedagoger samt gjort jämfö-

relser beroende på vilken pedagogik man arbetar utifrån. Det hade också varit intressant att 

intervjua politiker och förskolechefer för att se hur de ställer sig till pedagogisk dokumenta-

tion och det ökade behovet av mätning. Vi har båda känt under arbetets gång att vi velat för-

djupa oss mer kring studiens ämne men vi har fått begränsa oss på grund av tiden.  

 

6.2 Resultatdiskussion 

Vi kommer här att diskutera resultatets fyra olika teman.  

 

Dokumentationens olika fokus: 

Av studiens resultat framgår att då pedagogerna dokumenterar har de olika fokus. Detta tycks 

också påverka vad pedagogerna väljer att observera och dokumentera. Vi tolkar detta som att 

då pedagogerna talar om vad de fokuserar på då de observerar och dokumenterar uttrycks 

olika barnsyner. Då man dokumenterar verksamheten för att denna ska förändras samt då man 
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dokumenterar för att främja barns kunskapande kan kopplas samman med synen på ”Barnet 

som medkonstruktör av kunskap, identitet och kultur ”. Även om man som pedagog har 

verksamheten eller kunskapandet i fokus så är det verksamheten man vill utveckla för att 

möta barnen på ett mer optimalt sätt. Pedagogerna dokumenterar alltså för barnens skull så att 

de ska få fler möjligheter att söka svar på sina frågor och funderingar. Pedagogerna är 

intresserade av barnens tankar och reflekterar därför över barnens alster tillsammans med 

dem. Vår tolkning av detta är att barnen blir subjekt i verksamheten eftersom denna utgår från 

deras tankar och handlingar. Då man som pedagog dokumenterar barnen och är intresserad av 

deras utveckling kan detta kopplas samman med en syn av ”Barnet som natur” eller ”Barnet 

som kultur och kunskapsåterskapare”. Det tycks finnas en tro hos pedagogerna att barnen 

följer en viss utveckling och denna är man intresserad av att dokumentera. De uttrycker att 

man får följa barnen från start vilket kan kopplas till en barnsyn inspirerad av Piaget och 

utvecklingsstadierna (Askland & SataØen, 2000). Vår tolkning av detta är att barnen i 

verksamheten blir objekt då verksamheten redan tycks vara planerad och då man som 

pedagog ser ett lyckat utvecklingssteg hos barnen dokumenteras detta. Det verkar vara 

pedagogernas vilja som styr innehållet i verksamheten och målet är i fokus istället för vägen 

dit. Dahlberg (2002) menar att synen på barn som objekt och kultur och kunskapsåterskapare 

är starkt förankrad i många pedagogers arbetssätt. Detta kan ses som negativt då barnen får 

frågor som pedagogerna redan vet svaret på samt ses som tomma kärl som ska fyllas med 

kunskap som de vuxna besitter. Många av de som i dag arbetar i förskolan är uppväxta då 

moderniteten rådde. Kanske kan detta vara en anledning till hur pedagogerna ser på kunskap? 

Alla får inte möjlighet eller vill fortbilda sig vilket skulle kunna vara en bidragande orsak till 

att man som pedagog stannar kvar i det tänk som rådde under moderniteten och därför 

fortsätter arbeta som man alltid gjort.  

 

Att det skiljer i vad man dokumenterar kan kopplas till det Elfström m.fl. (2008) benämner 

som retrospektiv och prospektiv dokumentation. I den retrospektiva dokumentationen be-

skrivs ofta vad som har hänt, vad man har gjort och hur man gått till väga. Man ser det färdiga 

istället för vägen dit. Detta kan ses hos de pedagoger som uttrycker att man sätter upp en do-

kumentation av vad som skett i verksamheten. Prospektiv dokumentation är framåtsyftande. 

Man använder det som en pågående utvärdering under tiden som man arbetar med ett projekt 

tillsammans med barnen. Meningen är inte att få syn på om barnet gör rätt eller fel utan att se 

deras sätt att förstå saker och höra deras förklaringar vilka ger möjlighet till vidare undersök-

ningar. Detta tycker vi oss kunna se hos de pedagoger som uttrycker att de dokumenterar för 



 41 

att utveckla sin verksamhet för barnens skull. Som vi ser det så kan några av respondenternas 

svar tolkas som att det finns en viss medvetenhet om att beroende på vad man dokumenterar 

och vad man gör med dokumentationen påverkar om det blir pedagogisk dokumentation eller 

inte.  

 

Begreppet ”pedagogisk dokumentation” myntades av Reggio Emilia pedagogiken, men verkar 

nu användas även i andra sammanhang. Även de som inte arbetar Reggio Emilia inspirerat 

använder sig av uttrycket. Även om läroplanen för förskolan 1998 inte gav pedagogisk 

dokumentation någon betydande plats så skrevs trots allt i förorden att pedagoger genom 

pedagogisk dokumentation skulle kunna synliggöra förskolan och föra diskussioner kring 

verksamhetens standard och vilka behov till utveckling som fanns (Utbildningsdepartementet, 

1998). Det finns inget krav på att barnens utveckling ska studeras, bedömas eller värderas, 

snarare skrivs det tvärtom i förorden till läroplanen, att det är den pedagogiska verksamheten 

som ska dokumenteras och utvärderas och inga betyg eller omdömen av enskilda barn får ges 

ut (a.a.). Frågan vi ställer oss är huruvida portfoliepärmarna blir bedömande eller inte? I de vi 

fick titta i använde man sig av ord som kan, bra, duktig, vilket är värderande ord. Detta skulle 

kunna vara en konsekvens av det ökade behovet av mätning som Vallberg Roth (2010) talar 

om. Hon menar att bedömningsmaterial blir fler och fler och tar sig lägre ner i åldrarna. 

Vidare tror författaren att materialet sannoliks används på grund av erfarenhet kring det, en 

tilltro till materialet, trender eller att materialet utgår från en teori man tror på. Då 

respondenterna talar om att de använder sig av portfolie, men att de har annat att göra vilket 

påverkar arbetet med portfolie kan detta tolkas som att de använder sig av ett arbetssätt som 

inte är anpassat efter hur verksamheten ser ut. Det verkar finnas en tilltro till att barnen får ut 

något utav portfolierna och den dokumentation de hänger upp. Det finns även respondenter 

som uttrycker att den pedagogiska dokumentationen ligger till grund för vidare planering av 

verksamheten. Det tycks som att de då har arbetat in ett fungerande arbetssätt som hela 

verksamheten utgår från.  

 

Dokumentationens positiva och negativa sidor: 

Av studien framgår att pedagogerna ställer sig både positiva och negativa till pedagogisk do-

kumentation. Dock verkar fördelarna vara fler än nackdelarna. De ställer sig positiv till att den 

pedagogiska dokumentationen synliggör barnens frågor och funderingar eftersom det är dessa 

de vill åt för att utveckla sin verksamhet så att denna möter de olika individer som är där. 

Detta kan kopplas till ett postmodernt perspektiv där det uppmuntras att olikheter förs fram 
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samt att det inte finns ”en sanning” (Dahlberg, Moss, Pence, 2001). Genom att möta barnens 

frågor och funderingar skapas en möjlighet för barnen att förstå världen på sitt sätt och på så 

sätt skapa sin egen kunskap, sin sanning. Detta kan förstås som ett arbetssätt där pedagogerna 

inte kan planera sin verksamhet en hel termin i förväg istället krävs engagerade och flexibla 

pedagoger som är öppna för att låta barnen skapa nya idéer. Verksamheten bör också vara 

utformad på ett sätt som möjliggör tid till reflektion över sina dokumentationer samt tid för 

diskussion med arbetskamrater. Just tiden är något som pedagogerna ser som negativt med 

pedagogisk dokumentation. De menar att arbetssättet är tidskrävande och att de har många 

andra uppgifter att sköta vilket går ut över arbetet med dokumentation och reflektion. Peda-

gogerna talar vidare om att de försöker lösa det genom att ta vara på alla tillfällen de får samt 

arbeta mer och mer med det för att få in en större vana kring arbetssättet och på så sätt få det 

att gå snabbare. Utifrån respondenternas svar tolkar vi det som att trots att de ser det som ett 

tidskrävande arbete och att det är svårt att hinna med, finns en vilja hos pedagogerna. De 

kämpar för att finna lösningar på tidsproblemet till exempel då de berättar att de tar vara på tid 

som när barnen sover eller om de har färre barn på förskolan.  

 

Vi tolkar också respondenternas svar som att det inte är framställningen av dokumentationen 

som är det viktiga. Innehållet finns i dokumentationen oavsett om den renskriven eller inte. 

Pedagogerna vill inte att det ska förekomma någon tävling i vem som kommer med den 

snyggaste dokumentationen, utan fokus ska ligga på att man har en dokumentation och denna 

ska de tillsammans reflektera över. En rimlig tolkning av detta kan vara att det är innehållet i 

dokumentationen man vill åt och inte själva framställningen. Det verkar också finnas en 

rädsla för konkurrens i fall någon har renskrivit och någon inte har. Pedagogerna vill inte att 

denna sortens tävling ska förekomma, utan att man fokuserar på själva dokumentationen. 

 

Utifrån respondenternas svar uppfattar vi det som att de dokumenterar för barnens skull. 

Dokumentationen handlar om något mer än skrivande och planering för planerandets skull. 

Det verkar finnas en vilja att möta varje barn istället för att döma ut de som inte passar in i det 

”normala”. Man ser mångfalden i verksamheten som berikande och det handlar om att låta 

varje barn få göra sin röst hörd istället för att man har förväntningar på hur ett barn ska vara 

(Dahlberg, Moss, Pence, 2001).  
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Behov av att tala med kollegor: 

Det har framkommit att pedagogerna har ett behov av att tala med sina kollegor kring den 

pedagogiska dokumentationen. Det framkom också att pedagogerna hade olika förutsättningar 

vad gäller reflektionstid. Dahlberg, Moss och Pence (2001) beskriver pedagogisk dokumenta-

tion utifrån begreppen innehåll och process tar de upp vikten av analys och reflektion. Inne-

hållet är det som man samlat in under sina observationer och processen handlar om analysen 

av materialet. Analysen sker i grupp där pedagogerna tillsammans reflekterar över 

observationerna. Vi tolkar respondenternas svar som att de har ett behov av att tala med sina 

kollegor för att kunna reflektera över verksamheten vilket i sin tur bidrar till utveckling av 

både pedagogrollen och verksamheten. I förslaget till läroplanen Lpfö 98 menar 

Utbildningsdepartementet (1997) att pedagogisk dokumentation är ett gemensamt 

reflektionsarbete. Av pedagogernas svar kan utläsas att tidsbristen för reflektion gör att de 

många gånger får reflektera själva vilket får som följd att de missar att delge samt ta del av 

varandras tankegångar. I den nya läroplan som kommer träda i kraft i juni 2011 får 

utvärdering av verksamheten ta en stor plats. De tar upp att verksamheten ska utvärderas, 

utvecklas samt att uppföljningar ska göras (Utbildningsdepartementet, 2010). En rimlig 

tolkning av detta kan vara att bristen av reflektionstid påverkar den pedagogiska 

verksamheten samt att problem kan uppstå vad gäller att följa den kommande läroplanen som 

trycker mer på att bedömning ska vara av verksamheten och inte barnen. 

 

Ifrågasättande av mätandets betydelse: 

På förskolorna fanns skarp negativitet till mätande av barn i förskolan. Det vi då kan ställa oss 

frågande till är varför mätningen kryper längre och längre ner i åldrarna? Kanske beror det på 

att det är politiker och förskolechefer som förespråkar mätningen och inte förskollärarna 

själva? Läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 1998) poängterar att man som 

pedagog inte utvärderar enskilda barns utveckling, utan det är verksamheten man ska fokusera 

på genom att dokumentera, bedöma och utvärdera. Frågan är då hur pass insatta politiker och 

cheferna är i läroplanen eftersom deras resonemang strider mot läroplanen? Det som är 

paradoxalt i detta resonemang är att läroplanen skrivs av politiker. I förskollärarnas sätt att 

tala om mätning finns det också motsägningar. De säger sig vara negativa till uttalat mätande 

material såsom IUP, TRAS med flera, dock använder de sig av portfoliepärmar som också 

kan bli bedömande beroende på formulering och vad som fokuseras i pärmarna. Vår tolkning 

av detta är att pedagogerna reflekterar för lite över vad som sker i deras verksamhet. De 

jobbar efter ett material och sen får det förbli så utan större eftertanke över vad det är man 
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egentligen gör. Vallberg Roth (2010) beskriver detta på ett bra sätt när hon talar om 

bedömningsmaterial. Författaren menar att pedagoger använder sig av detta för att det har 

blivit en trend som tyvärr inte verkar bygga på vetenskapliga undersökningar, utan beprövad 

erfarenhet och tilltro till materialet (a.a.). I läroplanen för skolan, Lpo 94, ser man annorlunda 

på mätningen. Där ska omdömen utfärdas från och med första skolåret. 

(Utbildningsdepartementet, 1994).  

 

Vallberg Roth (2010) menar att ett ökat behov av mätning har framkommit i dagens förskola. 

Bedömningsmaterial blir fler och verkar få en betydande plats i verksamheten. En rimlig tolk-

ning av detta kan vara att desto fler krav som kommer uppifrån angående mätning desto mer 

material skapas det för detta ändamål. Dock verkar det som att mätande material även före-

kommit tidigare på förskolorna. Pedagogerna nämner något de kallat för kartläggning där man 

som pedagog fyller i vad barnen kan och inte kan. För varje ålder finns det vissa saker barnen 

ska uppnå. Detta kan ses som ett material utvecklat då Piaget och utvecklingsstadierna hade 

stort inflytande i förskolan och skolans verksamhet (Askland & SataØen, 2000). Istället för 

kartläggning använder man sig nu av portfoliepärmar där man sätter in fotografi och text 

angående det barnen utvecklat samt kopplar situationen till ett citat ur läroplanen. Vi ser detta 

som en förändring och förfining av de gamla kartläggningarna. I grund och botten tycks de 

handla om samma sak fast benämns på annorlunda sätt. Portfolierna verkar ha en viss likhet 

med kartläggningarna. De tar båda upp vad barn kan och har utvecklat, de använder sig av 

värderande ord och materialen görs av pedagoger. Vi menar att genom på ett sådant här 

tydligt sätt visa på vad barnen kan framkommer samtidigt vad barnen inte kan även fast 

pedagogerna nu inte skriver det rakt ut. Barnet och dess förändring är i fokus och inte vad 

verksamheten gör för att möta barnen. Materialet verkar inte ha några speciella kriterier vad 

det ska innehålla eller hur det ska utformas vilket vi kopplar till det Vallberg Roth (2010) 

kallar för icke formaliserade bedömningar. Vi tolkar respondenterna som att de är negativa till 

mätande och bedömande material. Ändå verkar det som att mätning förekommer i 

verksamheten då arbetet med portfoliepärmarna har en tendens att bli bedömande beroende på 

hur de formulerar sig i dessa.  

 

Vi tolkar respondenternas svar som att några utav dem är medvetna om att mätande material 

och bedömningar egentligen inte säger någonting om barnet. Därför förespråkas bedömning 

av verksamheten så denna kan förändras för att på så sätt möta barnen på ett mer optimalt sätt. 

Vi tolkar det som att det är därför pedagogerna heller inte vill använda sig av IUP, då detta i 
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allra högsta grad är bedömande av barnet och inte av verksamheten. Även om pedagogerna i 

pedagogisk dokumentation kan se enskilda barn och deras prestationer verkar det som att 

några är medvetna om att detta inte är sanningar om barnet utan ett agerande av barnet utifrån 

ett speciellt sammanhang. Vi tolkar detta som ett synsätt som har rötter i ett postmodernt 

tänkande där man välkomnar mångfalden och ser olikheter som berikande (Dahlberg, Moss, 

Pence, 2001).  

 

6.3 Sammanfattning 

Syftet med studien har varit att undersöka vilken betydelse pedagoger i förskolan tillskriver 

begreppet pedagogisk dokumentation i förskolans verksamhet. Metoden som användes för att 

ta reda på detta var semistrukturerade intervjuer med sex pedagoger alla verksamma i 

förskolan. Resultatet visar att begreppet pedagogisk dokumentation kan tolkas på tre olika 

sätt. Ett sätt är då pedagogerna har barns utveckling i fokus för att synliggöra deras 

utveckling, ett annat sätt är där man har verksamheten i fokus för att det ska kunna ske en 

utveckling i denna och det tredje sättet är då man har barns kunskapande i fokus för att kunna 

reflektera över sitt förhållningssätt samt utformandet av sin verksamhet samtidigt som 

pedagogerna vill synliggöra barnets lärprocesser för barnet genom reflektionsarbete. Det 

samhälle vi i dag lever i kan ses som en brytpunkt mellan moderniteten och postmoderniteten. 

Många av de som arbetar i dagens förskolor är uppväxta i moderniteten och har därför detta 

sätt att se på kunskap. Detta kan vara en orsak till att pedagogerna tolkar den pedagogiska 

dokumentationen som ett sätt att synliggöra barnet och dess utveckling och därför upprättar 

olika slags mallar som stödjer detta. Vi ser på detta som att då man inte tar till sig de nya teo-

rier som kommer utan lever kvar i hur de varit stannar förskolan upp i det ”gamla” där kuns-

kapsåterskapande får spela en stor roll. Genom att ta till sig det sätt vi ser på samhället i dag 

kan förskolan bli en plats där barn ses som rika och kompetenta och får möjlighet att under-

söka och utforska för att på så sätt skapa sin egen kunskap i en värld där inga sanningar finns.  

 

Resultatet visar även att pedagogerna är negativa till det ökade behovet av mätning som skett i 

dagens förskola. Som blivande förskollärare kan vi också känna en oro över detta och vi 

känner oss kritiska till det material som skapas för att ”underlätta” för mätning och ställer oss 

frågande till om detta verkligen hör hemma på förskolan. Som vi tolkar det blir mätandet ett 

sätt att gå tillbaka i tiden och den syn man hade på barn då. När man som pedagog använder 

sig av mätande material måste man tänka på hur barnen tar detta. Även om man fokuserar på 
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deras positiva sidor kan barnen bli medvetna även om vad de inte kan. Det kanske är så att ett 

barn har svårt för något just för att verksamheten inte kan möta detta behov hos barnet. Därför 

borde observationer, bedömningar och utvärderingar ske på verksamheten och dess 

utformning och inte på barnen. Genom pedagogisk dokumentation kan man nå detta och börja 

ifrågasätta pedagogiken och verksamheten istället för barnen.  

 

Denna studie har väckt ett stort intresse och engagemang hos oss. Vår förhoppning är att 

kunna fördjupa oss mer i detta ämne och de frågor som uppkommit under vägens gång. Vi 

kommer därför ta med oss vår nyvunna kunskap ut i arbetslivet för vidare diskussioner kring 

vad vi dokumenterar, för vems skull och vad dokumentationen ska leda till. Vår förhoppning 

är att en reflektion kring dokumentation ska komma i gång så att det finns en tanke kring var-

för man dokumenterar och hur detta kan bli pedagogiskt.  

 

6.4 Slutsats 

Det framgår i den här studien att begreppet pedagogisk dokumentation kan tolkas på olika 

sätt. Hur man tolkar begreppet speglar också den barnsyn som verksamheterna utgår ifrån. 

Pedagogerna verksamma i förskolan använder sig av pedagogisk dokumentation genom 

observationer, reflektioner i arbetslaget och tillsammans med barnen samt genom 

portfoliepärmar. Pedagogerna använder sig av den pedagogiska dokumentationen av olika 

skäl. Vissa gör det för att synliggöra barnens utveckling medan andra gör det för att 

synliggöra verksamheten så att denna kan förändras och möta barnen på ett mer optimalt sätt. 

Pedagogerna är negativa till det ökade behov av mätning som skett då man menar att mätning 

egentligen inte säger något om barnet därför vill de att mätningen ska ske av förskolans 

verksamhet då det är denna som bör utvecklas och förändras.  
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