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Abstract 

 

Pedagogisk dokumentation är en central del för alla verksamma förskollärare i den 

dagliga verksamheten. Denna studies syfte är att förstå på vilka sätt begreppet pedagogisk 

dokumentation kan tolkas. Genom detta synliggörs det eventuella behovet av en ökad 

tydlighet för att den praktiska verksamheten skall gå att genomföra. Åtta pedagoger 

intervjuas om deras individuella tolkningar av det aktuella begreppet där svaren ligger till 

grund för en fenomenologisk analys i vilken pedagogernas svar utan värdering kopplas till 

forskningsgenomgången. Forskningen såväl som studiens resultat synliggör olika 

dilemman som dokumentationsarbetet medför då pedagoger söker efter fungerande 

metoder. Studiens resultat visar ytterligare att pedagogerna i huvudsak tolkar det aktuella 

begreppet som dokumentation av barns utveckling och att verksamhetsutvecklingen 

därför hamnar i skymundan. 
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Förord 

Uppsatsarbetet har varit en gemensam process, där båda har känt att den enas starka sidor har 

kompletterat den andras. Litteraturen har lästs och behandlats individuellt för att sedan 

bearbetas och diskuteras tillsammans. Detta har visat sig vara ett fördelaktigt arbetssätt som 

passat oss båda, där vi utifrån våra olika bakgrunder och erfarenheter har belyst olika 

perspektiv i uppsatsens alla delar. Vi vill båda tacka våra familjer för att de har stått ut med 

oss under arbetets gång, då det stundtals har varit en intensiv process.  

 

Ännu ett tack vill vi rikta till de intervjuade pedagogerna på respektive förskola, utan deras 

medverkan hade studiens empiriska del varit omöjlig att genomföra. Det är på deras utsagor 

hela resultat-, analys- och diskussionsdelen bygger och det har varit intressant och lärorikt att 

lyssna på och bearbeta gjorda intervjuer. 

 

Sist, men inte minst, vill vi tacka vår handledare Per-Ola för relevant och konkret 

handledning. Efter varje handledningsmöte har vi med förnyad, positiv energi kunnat fortsätta 

arbetet. Detta samarbete har präglats av snabba, raka svar på frågor som dykt upp under 

arbetets gång samt av noggranna genomgångar av uppsatsarbetets genomförda delar.  

 

Tack! 

Kristianstad 2012-06-07 

 

Josefine Andersson och Jessica Gran Ljungcrantz 
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1 Uppsatsens innehåll med disposition 

Pedagogisk dokumentation är en del av förskolans ansvarsområde och därmed också något 

som alla verksamma pedagoger brottas med i den dagliga verksamheten. I den reviderade 

upplagan av läroplanen för förskolan (Lpfö98/10) finns ett nytt avsnitt som avser förskolans 

utvecklingsarbete: Uppföljning, utvärdering och utveckling. Här betonas vikten av pedagogisk 

dokumentation som ett led i förskolans kvalitetsarbete. Hur dokumentationen ska se ut i 

praktiken beskrivs inte, däremot rapporteras vilka möjligheter förskolan ges, utifrån detta 

kvalitetsarbete, att forma sin verksamhet så att det möjliggör ett livslångt lärande för barnen, 

vilket är ett av förskolans strävansmål (Lpfö98/10). Ett livslångt lärande är en diskurs som har 

kommit att få en alltmer framträdande plats i dagens utvecklingssamhälle, menar Bjervås 

(2011). Det hänvisas till att det nu är olika förmågor som barn behöver utveckla snarare än 

specifika kunskaper, förmågor som barnen kan använda i olika situationer, inte bara inom 

förskolans och skolans värld (a.a.). För att detta ska bli verklighet behöver pedagoger i 

förskolan utveckla olika metoder som synliggör barns lärandeprocesser. Utifrån dessa kan 

sedan en verksamhet som bygger på och utvecklar barns tankar och idéer skapas och Åberg & 

Lenz Taguchi (2005) menar att pedagogisk dokumentation är en hjälp i detta arbete.  

 

Uppsatsens författare menar att det bakom arbetet med den pedagogiska dokumentationen 

finns det pedagoger med olika perspektiv på tillvaron, teorier och åsikter om hur 

dokumentationen ska se ut, vad den ska innehålla och vem den ska rikta sig till. Detta har som 

följd att dokumentationsformer och metoder som används i olika förskolors verksamheter 

skiljer sig åt då tolkningarna av läroplanens nya direktiv är många. Det finns en stor mängd 

litteratur och forskning kring olika observationstekniker och dokumentationsmetoder, men lite 

forskning om observerandets och dokumenterandets tillämpningar och användningar i den 

svenska förskolan (Lenz Taguchi, 2000). Genom att förstå hur begreppet pedagogisk 

dokumentation kan tolkas olika av pedagoger synliggörs det eventuella behovet av en ökad 

tydlighet för att den praktiska verksamheten skall gå att genomföra. 

1.1 Syfte 

Under förskollärarutbildningens verksamhetsförlagda del har arbetet med att tolka läroplanens 

direktiv angående den pedagogiska dokumentationen upplevts som svårt av pedagoger på 

förskolan. Dessa har även uttalat att många inom verksamheten (inte sällan i samma 

arbetslag) tolkar begreppet pedagogisk dokumentation på olika sätt och lägger olika 
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innebörder i detsamma. Många säger att de hade önskat mer konkreta tips och råd som 

vägleder i detta arbete, som ju gäller förskolornas kvalitetsarbete och därmed innefattar alla. 

Flertalet pedagoger uttrycker svårigheter med hur det faktiskt ska gå till att dokumentera på 

olika vis och sedan använda dokumentationen på ett pedagogiskt sätt som främjar barnen, 

anhöriga och verksamheten. Studiens syfte är att synliggöra hur pedagoger i förskolan 

uppfattar arbetet med den pedagogiska dokumentationen för att se huruvida läroplanens 

riktlinjer är vägledande i arbetet med den pedagogiska dokumentationen. 

1.2 Problemformulering 

Hur uppfattar pedagoger i förskolan pedagogisk dokumentation? 

1.3 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen inleds med en definition av olika innebörder av begrepp som används i 

litteraturgenomgången och senare i studien. Efter detta beskrivs studiens teoretiska 

utgångspunkt samt även den metodologiska utgångspunkten. I del två av uppsatsen beskrivs 

studiens forskningsbakgrund, inledningsvis med den pedagogiska dokumentationens historik 

med rötter i den italienska Reggio Emilia-pedagogiken. Därefter följer en beskrivning av vad 

pedagogisk dokumentation innebär, när dokumentationen anses bli pedagogisk, varför och hur 

den används i förskolans praktik samt konsekvenser av och problematik med denna 

dokumentation. I ett eget stycke vill studien visa vad styrdokumenten säger om förskolans 

arbete med pedagogisk dokumentation och på detta följer en återkopplande 

problemprecisering. Del tre av uppsatsen beskriver studiens empiriska del, med beskrivning 

av vald forskningsansats och vad som bör beaktas vid kvalitativa intervjuer. Därefter 

diskuteras och granskas studiens validitet och reliabilitet kritiskt. Sedan redovisas studiens 

urval och genomförande. Bearbetning och analysering av gjorda intervjuer och transkribering 

av dessa redovisas och efter detta även nödvändiga etiska överväganden som studien har tagit 

hänsyn till. I den fjärde delen av uppsatsen redovisas resultatet av gjorda intervjuer i olika 

beskrivningskategorier som utkristalliserats i samtalen med pedagogerna. Dessa resultat ligger 

sedan till grund för den följande, femte, delen i uppsatsen, analysen, som följs av både en 

metoddiskussion och en resultatdiskussion. Avslutningsvis följer en sammanfattning av hela 

studien innehållande förslag till vidare forskning. 



3 

1.4 Definition av begrepp 

 Artefakter – Kulturella redskap, verktyg som människor använder för att förstå och 

interagera med omvärlden (språkligt, materiellt eller personellt). 

 Barnobservation: Oavsett vilken teori eller förklaringsmodell som används så syftar 

alltid observationen till en åtgärd och det är barnet som skall åtgärdas. 

 Dikotomi – Uppdelning av en helhet, där de två delarna inte går in i varandra, ingen 

del kan ingå i den andra samtidigt.  

 Dokumentation: Beskrivning eller skildring av ett fenomen  

 Fenomenografi – ”didaktik, undervisningslära som fokuserar på de lärandes eget sätt 

att uppfatta, förstå och tolka de texter, bilder osv. samt de fenomen som lärandet 

gäller.” (Egidius, 2006;112) 

 Fenomenologi – ”utgångspunkt och metod för forskning i vetenskaper som pedagogik 

(…) varvid man behandlar observerade fenomen som de framträder för vårt 

medvetande utan att fråga efter deras orsaker.” (Egidius, 2006;113) 

 Individuella utvecklingsplaner (IUP) – En framåtsyftande, skriftlig plan som omfattar 

vilka insatser som krävs för att elev ska utvecklas så långt som möjligt mot 

styrdokumentens uttalade mål, där portfolioarbetet är ett centralt arbetsverktyg.   

 Pedagogisk dokumentation: Beteckning på ett speciellt, reflekterande sätt att 

dokumentera i förskolan. Dokumentationsteknik som innebär att olika händelser och 

lärprocesser dokumenteras för att sedan användas som utgångspunkt för samtal i 

barngruppen och personalgruppen om den pedagogiska verksamheten. Metoden kan 

ses som ett kollektivt utvärderingsinstrument och skiljer sig därmed från individuella 

utvecklingsplaner (IUP) och andra typer av dokumentation som rör enskilda individer 

(Lindgren, 2009). 

 

1.5 Teoretisk utgångspunkt 

Det pedagogiska dokumentationsarbetet har sin teoretiska utgångspunkt främst i det 

sociokulturella lärandeperspektivet, menar Elfström (red. 2008), som talar om 

dokumentationen som en artefakt i förskolan. Även Giudici & Rinaldi (red. 2001) beskriver 

den pedagogiska dokumentationen som ett resultat av barns lärandeprocesser, där 

utvecklingen kommer ur delad kunskap och kommunicerande av densamma. MacDonald 

(2007) menar att pedagogen ska inta en forskares perspektiv för att ta reda på hur barnet 
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undersöker och lär i olika aktiviteter och situationer för att sedan kunna kommunicera detta 

med barnet och omgivningen. Detta innebär att samarbetet mellan medverkande individer, 

barn och vuxna, blir ett centralt, viktigt begrepp i både lärandeprocessen och i utformningen 

och användandet av den pedagogiska dokumentationen (a.a.). För att detta ska ske är det 

viktigt att se på lärandet och barnet ur ett sociokulturellt perspektiv, det vill säga som 

kompetent, aktivt och kunskapssökande, menar Lenz Taguchi (2000).  Även Pramling 

Samuelsson & Asplund Carlsson (2003) talar om detta och pekar på barnens, pedagogernas 

och föräldrarnas samspel, interaktioner och kommunikation som exempel. Även Wehner-

Godée (2000) beskriver allas delaktighet i och runt dokumentationsarbetet på förskolan som 

väsentligt för framåtsträvande utveckling. Samtidigt menar Kroeger & Cardy (2007) att 

pedagogisk dokumentation snarare pekar på ett konstruktivistiskt lärandeperspektiv, där 

barnet och dess individuella kunskapande står i centrum. 

1.6 Metodologisk utgångspunkt 

Studien bygger på en kvalitativ fenomenologisk undersökning där ett mindre antal verksamma 

förskollärare har intervjuats. Anledningen till detta är att denna studie inte söker efter rätta 

svar utan fokuserar på att skaffa sig kunskap om olika pedagogers uppfattningar om 

fenomenet pedagogisk dokumentation. Studien har undersökt dessa uppfattningar  utan att 

lägga någon vikt vid de olika tolkningarna. Med detta menas att det inte fanns några svar som 

betraktades som ”rätt eller fel”, det var pedagogernas uppfattningar som skulle synliggöras. 

”Den fenomenologiska forskningsansatsen lyfter fram människors subjektiva värld och deras 

sätt att skapa förståelse av omvärlden.” (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003;57). 

Även Patel & Davidsson (2003); Kvale (1996); Bjurwill (1995) och Uljens (1989) beskriver 

den fenomenologiska forskningsansatsen som ett bra alternativ då det gäller att synliggöra 

individers olika uppfattningar av olika uppfattningar då fenomenografin utgår ifrån att varje 

individ lever och tolkar sin egen subjektivt meningsfyllda livsvärld. 

 

Denna empiriska studie har ett så kallat andra ordningens perspektiv som studerar mänskliga 

upplevelser och uppfattningar kring ett givet fenomen. Detta då till detta är att studiens 

resultat kommer att vara till nytta för den pedagogiska praxisen då den koncentrerar sig på 

förskollärares uppfattningar av pedagogisk dokumentation. Därmed har studien ett egenvärde 

eftersom den speglar förskollärares olika uppfattningar om fenomenet pedagogisk 

dokumentation. 
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2 FORSKNINGSBAKGRUND 

2.1 Utvecklingen från Reggio Emilia till pedagogisk dokumentation 

Reggio Emilia är en pedagogisk filosofi som tillämpats och utvecklats på förskolor i italienska 

Reggio nell´Emilia i snart 50 år (Lenz Taguchi, 1997). Det är inom denna pedagogik som den 

pedagogiska dokumentationen har sitt ursprung, vilken ligger som grund för förskolans 

vidareutveckling, samarbetet med föräldrarna samt för verksamhetens utvärdering. Enligt 

Reggio Emilia är den pedagogiska dokumentationens främsta uppgift att synliggöra det 

kompetenta barnet som ett aktivt, kunskapsskapande subjekt som sedan utgör utgångspunkten 

för verksamhetens och barnets vidareutveckling. Detta skriver både Lenz Taguchi (1997) och 

Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson (2003), dock med skillnaden att senare nämnda 

författare tillägger att barnets rättigheter snarare än behov lyfts fram i Reggio Emilia 

pedagogiken. Lenz Taguchi (1997) beskriver hur Reggio Emilias verksamhet ständigt är 

under förändring på grund av att alla är delaktiga i dokumentationsprocessen och därför också 

påverkar den i olika riktningar. Filosofin bygger på övertygelsen att både barn och vuxna är 

lika betydelsefulla i lärandeprocessen och att alla på förskolan lär och utvecklas av varandras 

kompetenser. Även Wehner-Godée (2000) beskriver samma process och att utgångspunkten 

för den pedagogiska dokumentationen i Reggio Emilias pedagogiska filosofi är att 

pedagogens förhållningssätt ska bygga på att skapa delaktighet i relationerna mellan barn och 

vuxna.  

 

Reggio Emilias pedagogik har, på grund av sin syn på det skapande och nyfikna barnet, i stor 

utsträckning blivit en förebild även för svenska förskolor vad gäller den pedagogiska 

dokumentationen. Lind (2010) menar att detta visar på ett behov hos svenska förskolor av 

förändring med nya pedagogiska idéer och nyskapande verktyg. Den pedagogiska 

dokumentationen i Sverige har vuxit fram ur Reggio Emilia inspirerade tankar och 1993 

invigdes Svenska Reggio Emilia Institutet i Stockholm. Vidare forskning och 

samarbetsprojekt mellan forskare och Reggio Emilio ledde till vidareutveckling som mynnade 

ut i en svensk så kallad reggiodiskurs vars inflytande på svenska förskolor har kallats Reggio 

Emilia-inspirerat arbete (Red. Giudici & Rinaldi, 2001). Anledningen till att Reggio Emilia- 

pedagogiken fick ett sådant gensvar i den svenska förskolan vid denna tid, menar Lind (2010), 

är att svensk forskning i början av 1990-talet beskriver förskolan som framgångsrik om den 
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på olika sätt profilerar sig innehållsmässigt och organisationsmässigt, vilket den gör med 

Reggio Emilia-pedagogiken. 

 

Den pedagogiska dokumentationen används i Reggio Emilia främst som en artefakt i syfte att 

främja det kooperativa lärandet och att synliggöra pågående kunskapsprocesser för barnet och 

vuxna. Den pedagogiska dokumentationen blir därefter ett underlag för tolkning och 

reflektion i den ständiga utvecklingen av verksamheten (Elfström, Nilsson, Sterner, Wehner-

Godée, 2008). Dokumentationen syftar till att synliggöra barn och deras sätt att lära samt att 

ge barn möjlighet att själva upptäcka sin egen lärandeprocess. Resultatet av denna process blir 

att kunskapen delas och kommuniceras med andra (red. Giudici & Rinaldi, 2001). Reggio 

Emilia-pedagogiken sätter stor vikt vid att återkoppla och reflektera över tidigare agerande 

där dokumentationsprocessen är central eftersom det då finns möjlighet att ta ett steg tillbaka 

för att se både pedagogernas och barnens lärande. Dokumentationen sker under 

verksamhetens gång men bearbetas inte förrän efter aktivitetens slut och ses som ett 

synliggörande av lyssnandets pedagogik. Vidare säger forskning om Reggio Emilia 

pedagogiken att ”det är lika viktigt att dokumentera processen som problemet och produkten” 

(Red. Giudici & Rinaldi 2001;46). Tanken med detta är att dokumentationen inte ska påverka 

barnens lärandeprocess under tiden den fortgår. Samtidigt betonas även att den slutgiltiga 

produkten av barns lärandeprocess är viktig att visa då den kommunicerar med andra, inte 

bara med individen (a.a.).  

 

Reggio Emilias pedagogiska dokumentation bygger på ett förhållningssätt där pedagogen 

antar forskarens roll för att avgöra hur ett barn eller en grupp barn utforskar och lär i olika 

aktiviteter (MacDonald, 2007). Kroeger & Cardy (2006) menar att Reggio Emilia bygger på 

det konstruktivistiska lärandeperspektivet som fokuserar på barnet och hur det konstruerar 

kunskap utifrån sina erfarenheter och sin livsvärld, en av nutidens mest populära skolbildning. 

Denna lärandesyn har sin utgångspunkt i att barnets förmågor måste uppskattas och 

värdesättas och är central då förskolans verksamhet ska organiseras och utvecklas. Förskolor 

med ambitioner att utvecklas utifrån detta perspektiv vänder sig till Reggio Emilia-inspirerade 

former av pedagogisk dokumentation för att förbättra barnens möjlighet till djupinlärning 

(a.a.). Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson (2003) menar även de att Reggio Emilias 

pedagogik reflekterar det konstruktivistiska perspektivet, men anser att det sociala samspelet 

har en så framträdande plats att det snarare speglar ett socialkonstruktivistiskt perspektiv då 

pedagogiken även inbegriper föräldrarna och anhöriga till barnen som en aktiv part i 
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lärandeprocessen och som samarbetspartner i den pedagogiska dokumentationen. Enligt 

Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson (2003) baseras Reggio Emilia-pedagogiken även 

på ett fenomenologiskt perspektiv, det vill säga barnens kvalitativt olika sätt att erfara olika 

fenomen och väsen i sin omvärld. Även Lenz Taguchi (2000) menar att Reggio Emilias 

arbetssätt har för avsikt att synliggöra världen ur barnets perspektiv, teorier, strategier, uttryck 

och föreställningar, för att sedan forma förskolans verksamhet utifrån dessa perspektiv. Detta 

arbete intar ett öppet förhållningssätt vad gällande framtida planering då kunskapsmålen inte 

kan anges på förhand utan anpassas efter barngruppens utveckling.  

 

Den pedagogiska dokumentationen är på detta sätt till hjälp för pedagoger att se sin egen 

praktik och sitt eget förhållningssätt, var de befinner sig och utifrån detta sedan kunna tänka i 

nya banor och utvecklas (Lenz Taguchi, 2000): 

 

Vi såg möjligheten av att även använda band-, videoinspelningar och 

observationsprotokoll för att få syn hur man som pedagog förhåller sig till barnen; 

hur man frågar, pratar, samspelar, lyssnar, avbryter, svarar, rör sig, presenterar och 

organiserar tid, rum och material. 

 Lenz Taguchi (2000; 18) 

 

Reggio Emilias pedagogik lovordas alltså av många forskare men även kritiska röster höjs vid 

granskning av implementeringen av denna pedagogik på andra förskolor runt om i världen. 

Grieshaber & Amos Hatch (2003) hävdar att Reggio Emilias utformning av den pedagogiska 

dokumentationen snarare fungerar i den italienska kontexten och alltså är en konstruktion som 

endast gäller dess lokala verksamhet. Pedagogiken har emellertid spridit sig och fått fotfäste 

runtom i världen, kanske inte i syfte att implementeras exakt i samma version som ursprunget, 

utan att med utgångspunkt i Reggio Emilias grundtankar om en verksamhet format av barnen. 

Dock, menar Grieshaber & Amos Hatch (2003), passar Reggio Emilias tekniker och metoder, 

varav pedagogisk dokumentation är en av dem, inte alla länders och förskolors kultur även om 

det fungerar effektivt och framgångsrikt just i denna del av Italien. 

2.2 Vad pedagogisk dokumentation innebär 

Åberg & Lenz Taguchi (1997, 2005) ställer frågan ”Vad är det att dokumentera?” och 

konstaterar att det kan vara svårt att hitta praktiska lösningar som bidrar till att 

dokumentationen blir en utvecklande pedagogisk dokumentation. Författarna menar att det i 

praktiken är lätt att dokumentera händelseförlopp i barngruppen utan vidare reflektioner, som 
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att hänga upp foton eller barns alster på väggarna för allmän beskådan. För att det ska bli en 

pedagogisk dokumentation måste det till en djupare dimension, en bearbetning av det man 

dokumenterat, som för den pedagogiska utvecklingen framåt (a.a.). Under 

verksamhetsförlagda delar av utbildningen har just denna problematik uppmärksammats bland 

verksamma förskollärare samt studenter på högskolan. Olika tolkningar om innebörden är 

vanliga och komplicerar arbetet med pedagogisk dokumentation. I förskolans läroplan står 

målen för dokumentationen tydligt men inte alls hur det praktiska arbetet skall gå till.  

 

Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, 

utvärderas och utvecklas. För att utvärdera förskolans kvalitet och skapa goda 

villkor för lärande behöver barns utveckling och lärande följas, dokumenteras och 

analyseras. (…)Det handlar ytterst om att utveckla bättre arbetsprocesser, kunna 

bedöma om arbetet sker i enlighet med målen och undersöka vilka åtgärder som 

behöver vidtas för att förbättra förutsättningarna för barn att lära, utvecklas, känna 

sig trygga och ha roligt i förskolan. Det är analyserna av utvärderingens resultat som 

pekar ut väsentliga utvecklingsområden. All form av utvärdering ska utgå från ett 

tydligt barnperspektiv. Barn och föräldrar ska vara delaktiga i utvärdering och deras 

röster ska lyftas fram. 

 (Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10) 

 

Enligt Lenz Taguchi (2000) syftar begreppet pedagogisk dokumentation till det data som 

pedagogerna samlar in under verksamhetens gång, datat kan vara i form av till exempel 

fotografier, teckningar, video eller skriven dokumentation. Men dokumentation betyder mer 

än en samling föremål producerade av lärare eller elev, det innehåller även samtal och 

reflektioner runt dessa föremål (red. Given, 2010; Lenz Taguchi, 2000; Bjervås, 2011). Denna 

process innefattar en kontinuerlig dialog med barn och kollegor i vilken barnen är aktiva och 

utvecklas och med dem även dokumentationen. Det blir ett kollektivt lärande som syftar till 

att skapa en kultur av allmän förståelse av idéer och fenomen. I ett kollektivt reflekterande 

arbete ligger dokumentationen kontinuerligt till grund för hur verksamheten planeras (Lenz 

Taguchi, 2000). En dokumentation blir enligt ovanstående först pedagogisk först efter att den 

på något sätt reflekterats över.(a.a.) Lenz Taguchi (2000) menar att fokus i det reflekterande 

arbetet skall ligga på lärandets process snarare än på resultatet . Bjervås (2011) poängterar att 

det är viktigt att hålla isär gamla tiders barnobservationer som syftade till åtgärder kring ett 

mognadstänkande och en pedagogiskt dokumentation som syftar till verksamhetens 

utveckling. 
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Lind (2010) menar att det ska vara barnens egna frågor och resonerande tankar som skall 

driva verksamheten och arbetet med den pedagogiska dokumentationen framåt. Pramling 

Samuelsson, & Asplund Carlsson (2003) tillägger att pedagogisk dokumentation skall ses som 

ett verktyg för att få syn på barnens egna och gemensamma tankar och funderingar. Både 

Lind (2010) och Lenz Taguchi (2005) syftar till att dokumentationen kan vara ett redskap för 

att följa barns utveckling över tid och ett sätt satt skapa en djupare mening och intresse för 

barnen i deras lärande 

 

Att på detta sätt reflektera över sitt eget lärande är något som Pramling Samuelsson & 

Asplund Carlsson (2003) benämner som metakognitiva dialoger; ett lärande om lärande, att 

genom samtal om det som var kan barnet bli mer varse om det som är. Dessa tankar är något 

som delas av Rinaldi, Carla (2001) som menar att ”När barnens lärande dokumenteras, kan de 

återvända till det och därvid tolka sina inlärningserfarenheter samtidigt som de kan reflektera 

över hur de kan utveckla dessa erfarenheter ytterligare”. (red. Giudici & Rinaldi, 2001;17) 

Kroeger & Cardy (2006) och Persson Wiklund (2007) beskriver dokumentationen som ett 

medel att kunna återbesöka och reflektera över sitt eget lärande och att variationen av barnens 

uppfattningar blir ett underlag för fortsatta samtal. Elfström, Nilsson, Sterner, Wehner-Godée 

(2008) påvisar vikten av att läsa sin dokumentation för att kunna ha ”meta”-samtal med 

barnen och på det sättet synliggöra deras tänkande (Persson Wiklund, 2007). Kroeger & 

Cardy (2006) menar att om dokumentationen är vara engagerande och attraktiv visar det 

barnen att deras arbete är värdefullt. 

 

Den pedagogiska dokumentationen innefattar ett samspel, interaktion med omgivningen, både 

mellan personer och också beroende av miljön, med andra ord den konstruktion och kultur 

den ingår i. Lenz Taguchi (1997) och Lind (2010) påpekar att pedagogen har ett tudelat 

ansvar vad gäller den pedagogiska dokumentationen, både kommunikationen med barn – 

föräldrar - omgivning samtidigt som den egna fokuseringen på barnens och den egna arbets- 

och lärprocessen (a.a.). 

 

Det är viktigt att tänka på att dokumentationen av en händelse aldrig är helt objektiv utan de 

händelser som valts att dokumenteras alltid är subjektiva. Dokumentationen i sig är ingen 

sanningsbild av händelsen men blir diskursskapande i arbetet med dokumentationen. 
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Dokumentationen är ett sätt att förhålla sig till verksamheten genom att synliggöra processer. 

(Bjervås, 2011; Lindgren, 2008;Wehner-Godée, 2000) 

 

2.3 När dokumentationen blir pedagogisk 

Åberg & Lenz Taguchi (2005) ställer frågan vad skillnaden är mellan att observera och att 

dokumentera. Observera beskrivs som ett samlande av oreflekterade iakttagelser som i sin tur 

kan väcka nyfikenhet och tankar om vad som senare ska dokumenteras. Dokumentera 

beskrivs som ett medvetet val om vad som ska tittas närmare på. De menar liksom Bjervås 

(2011); Lindgren (2008); Lindö (2009) att det är först då dokumentationen leder till 

kommunikation som i sin tur leder till en utveckling av tankar och aktiviteter hos pedagogerna 

och djupare reflektion hos barnen som det blir en pedagogisk dokumentation (Lenz Taguchi, 

& Åberg, 2005). Lindgren (2008) betonar att för att kunna arbeta med pedagogisk 

dokumentation krävs det att pedagogerna har en förmåga att analysera. Hon förklarar att detta 

innebär att ställa utvecklande frågor som kopplas till forskning och styrdokument. 

 

Dokumentationen är ett medel, men utan dialog sker ingen utveckling.  

 (Åberg, Lenz Taguchi 2005; 21) 

 

Lindgren (2008) menar att det dokumenterade inte automatiskt blir pedagogiskt utan att detta 

sker först då den används för att förstå och fatta nya beslut om barns och vuxnas lärande i ett 

socialt samspel. Hon menar att pedagogisk dokumentation är ett arbetsverktyg och ett 

reflektionsdokument att använda mellan alla inblandade parter inom verksamheten men även 

med hemmet. Hon tilläger att dokumentationen skall ses som ett utvärderingsdokument där 

didaktiken i verksamhetens vardagshändelser blir synlig samt att den synliggör de annars till 

synes osynliga processer som barnet och pedagogen är en ständig del av.  

 

Lenz Taguchi (1997) betonar att det inte finns någon dokumentationsform som är rätt eller 

mer objektivt än andra, all observation och dokumentation är ofrånkomligt mer eller mindre 

subjektiva då de genomförs av människor präglade av sin kultur. Styrkan, menar hon, är att 

kommunicera runt dokumentationen med andra, höra andras åsikter och tankar för att 

tillsammans tolka dokumentationen som på det sättet blir ett gemensamt ansvar baserat på 

detta samarbete. 
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2.4 Varför pedagogisk dokumentation 

Ur ett historiskt perspektiv har förskolan dokumenterat i syfte att fastställa barns utveckling i 

relation till deras hälsa och teorier om utvecklingsstadier, inte alltid med ett pedagogiskt syfte 

(Lenz Taguchi, 2000). 1997 sökte Lenz Taguchi svar på frågan varför pedagogisk 

dokumentation, i en bok med samma namn, och fann att dokumentationen kan synliggöra den 

inre pedagogiska miljön och vara till hjälp att förstå den yttre miljön. Därmed kan den också 

bli ett hjälpmedel i det kontinuerliga förändrings- och utvecklingsarbetet av förskolan. I sin 

doktorsavhandling fyller Lenz Taguchi (2000) i att syftet med pedagogisk dokumentation är 

att nyttja olika teorier för att utforska, inte bara barnens lärandeprocesser och utveckling, utan 

även pedagogers egna vetenskapliga föreställningar om dessa. På liknande sätt beskriver 

Sparrman & Lindgren (2010) att den visuella dokumentationen av barn i förskolan syftar till 

att bredda lärares förståelse av barns tankar och intentioner. Denna konstruktivistiska 

utgångspunkt leder till att den pedagogiska dokumentationen blir ett viktigt verktyg i 

verksamhetens utvecklingsprocess (Lenz Taguchi, 2000). Även Theory in Practice (red. 

Given, 2010) tar upp att pedagogisk dokumentation är ett utvecklande verktyg i verksamheten 

för lärare att använda i sitt dagliga arbete. Pedagogisk dokumentation ska användas i syfte att 

barnet, dess bästa och dess lärande står i centrum, vilket är förskolans och skolans viktigaste 

uppgift, enligt Skolverkets portalparagraf (Skollagen, 2010:800). 

 

I skolans utvecklingsarbete och förändringsprocess är verktygen som ska synliggöra lärande 

och undervisning väsentliga (red. Given, 2010). Det visar sig dock att pedagogers kunskap 

och utbildning om dessa redskap, varav pedagogisk dokumentation är ett, är outvecklad. 

Studien belyser också att pedagoger överlag upplever svårigheter med pedagogisk 

dokumentation. Bland annat ser pedagoger det inte som självklart för vem dokumentationen 

ska ske och därmed inte heller hur processen ska vara betydelsefull för både barn och pedagog 

(a.a.).  

 

Då barns lärande, strategier, förmågor och gjorda erfarenheter synliggörs i den pedagogiska 

dokumentationen visas även hur pedagogen lyssnar, observerar och samspelar med barnen 

(Bjervås, 2011). Genom den pedagogiska dokumentationen får pedagoger en fördjupad 

inblick i barnens lärprocesser (Lindö, 2009). Dokumentationen ger även föräldrar och 

anhöriga möjlighet att ta del av barnens lärandeprocesser och förskolans förhållningssätt. Den 

visuella dokumentationen kan ge en djupare inblick och skapa förståelse för vad hur barnens 
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vardag på förskolan kan se ut (Sparrman & Lindgren, 2010). Även Pelo (2006) menar att den 

pedagogiska dokumentationens roll har potential att synliggöra en större del av barns liv och 

upplevelser, inte bara inom förskolan, vilket ofta är en åsidosatt och marginaliserad aspekt i 

vår kultur. Detta uppdrag går utanför att skapa en säker miljö för barnen och att leva upp till 

olika lagar – det innebär även ett djupare engagemang i barnen och deras familjer (a.a.). 

Dessa tankar finns även i Lenz Taguchis avhandling (2000), där det beskrivs att arbetet med 

pedagogisk dokumentation, utifrån fenomenologins resonemang, skulle innebära att 

pedagogen måste försöka se hela barnets väsen med ett öppet sinne, utan förutfattade 

meningar.  

 

Emellertid kan observationer och beskrivningar av barnet aldrig bli helt objektivt då 

pedagogen hela tiden utgår ifrån sitt egna subjektiva jag i sina teorier och i sitt förhållningssätt 

(a.a.). Persson Wiklund (2007); Lenz Taguchi (1997) menar att pedagoger genom pedagogisk 

dokumentation har möjlighet att få en överblick av vad som sker, hos barnet, pedagogen och 

verksamheten, och sedan utforska hur dessa aspekter hänger ihop, hur kunskap och förståelse 

utvecklas hos de olika parterna. Denna kunskap och förståelse för olika behov och 

förutsättningar hos barnet är i sin tur nödvändig för att förskolans verksamhet ska kunna möta 

varje individ på ett för barnet utvecklande och stimulerande sätt (Lindgren, 2008). Detta 

poängterar även Kroeger & Cardy (2006) som menar att en grundläggande aspekt av detta 

konstruktivistiska perspektiv är att skapa en relation till barnet för att förstå det och bygga 

verksamhetens innehåll, organisation och strategier utifrån denna förståelse. I detta arbete är 

förskolans miljö viktig (både materiellt och personellt) och även att pedagogen engagerar sig i 

barnens aktiviteter samt ställer utforskande och öppna frågor (a.a.).  

 

Pedagogisk dokumentation kopplar samman teori och praktik, menar Lenz Taguchi (2000), 

genom att barnets lärande observeras och synliggörs för att sedan styras in i vetenskapligt 

bevisat gynnande lärandesituationer. Väsentligt är att barnet vet varför det är viktigt att lära 

och har möjlighet att styra sitt eget lärande på ett för barnet utvecklande sätt. Arbetet med 

pedagogisk dokumentation skulle i förlängningen innebära att både barn och pedagog får ett 

större inflytande över sina liv och sitt lärande (a.a.).  Detta synsätt dyker även upp hos Lindö 

(2009), som menar att kopplingen mellan teori och den egna konkreta praktiken är ett led i 

pedagogers professionalitet. 
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Ett annat perspektiv av den pedagogiska dokumentationens användningsområde är att barn 

själva kan se och visa sin kunskap och sina nyvunna insikter i dokumentationen och vara 

stolta över det (red. Giudici & Rinaldi, 2001; Lenz Taguchi, 1997). Då denna kunskap 

synliggörs och kommuniceras i verksamheten öppnas möjligheter för  barnen att också lära av 

varandra (Lenz Taguchi, 1997). Den pedagogiska dokumentationen kan ses som ett verktyg 

som stödjer barns möjligheter att använda sina kompetenser och i den processen även 

utveckla nya styrkor och förmågor (Pelo, 2006). Till stor del är den pedagogiska 

dokumentationen estetisk i sin utformning, vilket skapar möjlighet till igenkännande och 

återkoppling för barnen och därmed stärker deras identitetsskapande (Lindö, 2009; Lenz 

Taguchi, 1997). Den pedagogiska dokumentationen kan leda till den viktiga återkopplingen 

till tidigare upplevelser som ger möjlighet till nya insikter, nya idéer och förklaringar på 

tidigare aktiviteter (Lind, 2010; Lenz Taguchi, 1997). För pedagogen gäller det att inte 

förhålla sig passiv utan ge möjlighet att väcka nyfikenhet och förundran hos barnen och på så 

sätt inspirera till ett fortsatt utforskande. ”Dokumentationen skall vara ett underlag för våra 

reflektioner kring det som skett för att vi ska kunna ta nästa steg (…) Planeringen blir en 

utgångspunkt för reflektionen, men den är inte till för att följas, utan för att förändras!” (Lenz 

Taguchi, 1997;75). Detta arbetssätt blir utgångspunkt i verksamhetens kvalitetssträvanden och 

den pedagogiska utvecklingen av förskolan. Den pedagogiska dokumentationen ska användas 

som en meningsskapande process, då reflektioner och kommunikationen runt den resulterar i 

nya ställda frågor, nytt utforskande som kan ge kunskapen en djupare mening (a.a.). 

 

Att dokumentera barns läroprocesser bidrar såväl till att göra lärande synligt som till 

att forma det lärande som pågår (…) att dokumentera barns arbete handlar inte om 

att skapa vackra väggtavlor eller utställningar utan om att följa och forma 

kunskapsuppbyggandets process. 

 ( Mardell  i red. Giudici & Rinaldi, 2001;288-289). 

 

Att synliggörandet av barns och pedagogers lärandeprocesser understryks som en av den 

pedagogiska dokumentationens huvuduppgifter är något som återfinns i flera forskares 

slutsatser (Lindö, 2009; Persson & Wiklund, 2007; Lindgren, 2008; Lenz Taguchi, 2000; 

Lenz Taguchi, 1997). Därför är det viktigt att detta sker som en integrerad del av det 

pedagogiska arbetet i verksamheten. Som ett resultat av en sådan integrering menar Lenz 

Taguchi (1997) att den pedagogiska dokumentationen ger både pedagoger och barn möjlighet 

att styra sin egen situation. Pedagoger lär om barnen och deras erfarande och kan då följa 
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densamma genom att anpassa verksamheten efter barngruppen. Lenz Taguchi (2000) säger 

också att pedagogisk dokumentation är kommunikation av barnens erfarande, kunskap, 

förmågor och konsekvensen av att bygga vidare på denna kommunikation är ett 

förhållningssätt, en vilja att utveckla och förändra. 

2.5 Hur pedagogisk dokumentation används i praktiken 

Centralt i pedagogisk dokumentation är att lyssna på barnen för att sedan dokumentera, en 

lyssnandets pedagogik som innebär att försöka förstå innebörden i barns uttalanden eller 

intentioner (Lind, 2010). Inom Reggio Emilia innebär den pedagogiska dokumentationen att 

synliggöra och värdesätta barnens röster och ge dem inflytande på verksamheten. Arbetet med 

dokumentation i förskolan beskrivs av Lind (2010) som en process från ”display to 

documentation” där, förutom att visa upp barnens alster och lärandeprocesser, pedagogerna 

tillsammans med barnen studerar vad som hänt under processen. Arbetet med 

dokumentationen blir då ett stöd och en uppmuntran för barnen att arbeta vidare med nya 

tankar och idéer som uppkommer. På så sätt blir barnen inte ett objekt för pedagogen att 

observera utan medaktörer i dokumentationsprocessen och har lika stor makt över 

dokumentationen (a.a.). 

 

The first cornerstone of documentation is observation. Ordinary moments are the 

fabric of children’s lives: they offer glimpses into the children’s hearts and minds. 

When we pay attention to ordinary moments, we begin to know the children deeply.  

 (Ann Pelo 2006; 180) 

 

Detta ömsesidiga arbete, menar Lind (2010), gör att dokumentationen förvandlas till 

pedagogisk dokumentation och innebär att det skapas möjlighet för nya positioneringar 

gällande pedagog och barn som mer jämlika. Liknande tankar beskrivs om den pedagogiska 

dokumentationens process: ”Observationen är inte en handling utan en interaktion och en 

process som gör oss medvetna om det ömsesidiga beroendet mellan pedagogen och barnet. 

Pedagogen fångar bilden av barnet, men barnet fångar pedagogen, eftersom denna måste 

anpassa sitt beteende för att kunna observera barnet på ett så heltäckande sätt som möjligt” 

(Lenz Taguchi, 1997;63).  

 

Då pedagoger ska dokumentera barns läroprocesser underlättar det med ett material att samlas 

runt, att intressera sig för och samtala om, som skapande av gemensam fokusering (Wehner-
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Godée, 2000). Lind (2010:115) beskriver användningen av pedagogisk dokumentation som 

”ett fortgående visualiserat samtal om undersökningar, antaganden (hypoteser), frågor, 

gestaltningsproblematik och sätt att bemöta barnens och vuxnas olika intresseområden på.” 

Lindö (2009) belyser istället aspekten hur viktigt det är att pedagoger i arbetslaget klargör vad 

de vill förstå med hjälp av sin pedagogiska dokumentation, då den annars blir ofokuserad. 

Olika målsättningar med den dokumentationen, enligt Lenz Taguchi (1997), kan vara att 

försöka upptäcka barns lärande och synliggöra sin egen roll som pedagog eller som hjälp till 

barnen att få syn på sitt eget lärande eller ställa nya frågor. Det är alltså väsentligt att 

dokumentationen är kommunicerbar med omgivningen och att arbetet med den pedagogiska 

dokumentationen aldrig blir färdigt, utan ständigt måste fortlöpa, parallellt med att 

verksamheten förändras för att följa barnens utveckling (a.a.).  

 

Kroeger & Cardy (2006) nämner främst diabilder och videoinspelningar som viktiga 

artefakter i den pedagogiska dokumentationen, med motiveringen att den visuella versionen 

ger större möjlighet för barn att reflektera, tillsammans med andra, över sitt eget lärande. 

Andra exempel på dokumentationstekniker nämns av forskare, såsom papper och penna, 

observation, kamera, overheadapparat, videofilmning, barnens alster (ibland med tillhörande 

text), ljudinspelningar, nedskrivna citat (Lind, 2010; Bjervås, 2011). Gemensamt för de flesta 

förskolors pedagogiska dokumentation, menar Bjervås (2011), är att den omfattar vad barn 

säger och gör. Pedagogers individuella tillvägagångssätt att dokumentera har stor betydelse 

för vad som visas och vad som utelämnas i beskrivandet av barn och deras arbete och 

pedagogers förhållningssätt till detta (a.a.). Pedagogers subjektiva inverkan på observation 

och dokumentation tas upp av fler forskare, bland annat Lenz Taguchi (Modern barndom, 

1995). Hon menar därför att det är viktigt att variera observationssätt då olika medier bidrar 

till fler tolkningar, men säger också att det alltid är observatörens öga, öra och fokus som 

riktas mot olika fenomen. Lenz Taguchi (1995 - Modern barndom) menar att förskolans 

pedagoger behöver en ökad medvetenhet för att upptäcka nya förmågor hos både sig själva 

och varandra samt att finna spår av lärandeprocesser hos barn i den pedagogiska 

dokumentationen. Genom att på olika sätt synliggöra denna dokumentation på förskolan blir 

barnens verksamhet och lärandeprocesser en del av rummet, för alla att ta del av (a.a.). Om 

den pedagogiska dokumentationen ska utveckla förskolans verksamhet måste ett reflekterande 

förhållningssätt användas med det synliggjorda lärandet som utgångspunkt för hur barnet ska 

utmanas till fortsatt utveckling (Åberg & Lenz Taguchi, 2005). Denna lyssnandets pedagogik 

poängteras även av Kroeger & Cardy (2006), som tillägger att lyssnandet inte ger pedagoger 
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svar på allt utan istället är en hjälp att formulera nya frågor som leder verksamheten framåt. 

Dessa tankar överensstämmer med läroplanens (Lpfö98/10) direktiv, som säger att förskolan 

skall vara en mötesplats för demokrati, delaktighet och lärande. ”Vi pedagoger kan inte lära 

barnen demokrati i vår vardag. Demokrati är något vi lever och bygger med barnen varje ny 

dag” (Lenz Taguchi & Åberg, 2005;141). Det ska vara barnen som visar vägen, både vad 

gäller miljön på förskolan, i dokumentationen och i den vardagliga verksamheten (a.a.). 

 

2.6 Konsekvenser av och problematik med pedagogisk 

dokumentation 

Lenz Taguchi (2000) upptäcker i sin studie att pedagoger hittar egna sätt att tolka uppdraget 

med pedagogisk dokumentation och skapar därför sina egna arbetssätt som därför ser olika ut 

över hela landet. Hon menar också att oavsett vilket sätt pedagogisk dokumentation används 

generar den en förändring av pedagogernas förhållningssätt och barnsyn och därmed även den 

pedagogiska praktiken. Dock ser både Lens Taguchi (2000) och Kroeger & Cardy (2006) att 

ett sådant förändringsarbete är svårt om dessa förändringar skall vara bestående. Kroeger & 

Cardy (2006) tillägger här även att problemet kan ligga i att pedagogisk dokumentation aldrig 

tidigare har varit en del av personalens arbetsuppgifter och mönster. Det är ett nytt sätt att 

tänka, den pedagogiska dokumentationen har flera syften och att förstå hela principen kan 

vara svåruppnåeligt (a.a.). Lenz Taguchi (2000) menar dock att om pedagogerna hängivet tror 

på det de gör så är det möjligt med en ny pedagogisk modell. Hon menar också att om ett 

förändringsarbete skall vara kontinuerligt måste alla medverkande tänka dekonstruktivt kring 

det egna arbetet utan att stämningen för den delen blir hotfull. Hon menar att arbetet med 

pedagogisk dokumentation är frigörande då pedagogen förväntas hela tiden befinna sig i en 

lärprocess kring barns lärande och sin egen praktik. Pedagogen skall vara ett 

kunskapsskapande subjekt istället för den som skapar och överför kunskap till barnen utifrån 

satta kunskapsmål (a.a.). 

 

Bjervås (2011) finner i sin studie att flertalet pedagoger tycker att den pedagogiska 

dokumentationen bara är ytterligare en uppgift som läggs till en redan stor mängd 

arbetsuppgifter. De är osäkra på vad som ska göras och hur det praktiskt fungerar. Asp Onsjö 

(2011) menar att just den tiden kravet på dokumentation och kvalitetssäkring tar innebär en 

paradox då tiden har svårt att räcka till att faktiskt hålla en hög kvalitet. Buldu (2010) och 

Kroeger & Cardy (2006) menar också att pedagogerna har svårt med tiden; de hinner inte med 
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att både dokumentera, reflektera och samtidigt vara delaktiga i undervisningen. Dessutom 

säger de sig ha problem med att veta vad de ska göra med det dokumenterade materialet. 

Kroeger & Cardy (2006) finner att dokumentationen ses som en antingen/eller dikotomi som 

hindrar pedagogerna från andra uppgifter och värdefulla tillfällen. Dock menar Bjervås (2011) 

att hon märker att när den osäkra inledningsfasen är över bidrar dokumentationen både med 

glädje och med engagemang tillsammans med barnen. Grieshaber & Amos Hatch (2003) ser i 

sin studie att tillförlitligheten tappas när observationer av barn går ifrån det traditionella 

mönstret och att detta kan få negativa konsekvenser både för pedagogerna i verksamheten 

som för barnen. De tycker sig se att pedagogerna känner sig mer stressade och mindre 

professionella, barnen känner ångest och misslyckande när deras intressen och mål inte 

tillgodoses.  

 

Ett problem Asp Onsjö (2011) och Lindgren (2008) lyfter är att dokumentation aldrig är 

neutral eller objektiv, det är ett sätt att skapa verkligheter. Asp Onsjö (2011) skriver också att 

då ett fysiskt dokument lagras är det inte bara generaliserbart utan tolkas var gång av varje ny 

läsare. Detta innebär då att det är inte bara den som dokumenterar som skapar diskurser om 

händelsen utan även de som i senare skede tar del av dokumentationen (a.a.). Lindgren (2008) 

tillägger här att det finns risker att dessa skapade diskurser kategoriserar barnen utifrån vad 

som anses normalt respektive avvikande. Kroeger & Cardy (2006) menar även att det I alla 

sammanhang, men speciellt I förskolan, är svårt att hålla en jämn kvalitet på 

dokumentationen. Detta i synnerhet när som Lindgren (2008) menar att det är vanligt att 

pedagoger sätter likhetstecken mellan observation och dokumentation. 

 

Lenz Taguchi (2000) och Bjervås (2011) påpekar att trots de goda avsikter pedagogisk 

dokumentation har kan dessa ses som den yttersta formen av makt och kontroll, ett nytt sätt att 

styra barnen. Lenz Taguchi (2000) menar även att det aldrig tidigare har funnits möjligheter 

att, med syftet att följa, förstå och förändra barn och vuxnas tankar och lärandeprocesser, 

dokumentera så grundläggande. Hon ställer sig i och med detta frågan var gränsen går mellan 

reglering/makt och frigörande förändring/frihet. Asp Onsjö (2011) skriver att genom de 

bedömningar pedagoger gör genom dokumentation och andra skriftliga omdömen av barn och 

elever styrs och kontrolleras individen genom ett allt tydligare regelverk. 

 

Lenz Taguchi (2000) menar i sin studie att vetenskapliggörandet av barnet resulterar i att 

förskollärarens roll förändras från att vara omhändertagande till en expert som också har en 
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rätt att döma och analysera barn och deras familjeförhållanden. Asp Onsjö (2011) lyfter 

aspekten av pedagoger som använder dokumentationen för att ”ha ryggen fri” inför föräldrar. 

Hon menar att detta riskerar att försämra kreativiteten inom verksamheten och att istället 

förbinda pedagogerna till kontroll och övervakning. MacDonald (2007) och Pelo (2006) 

menar att pedagogisk dokumentation är användbart i kontakten med föräldrar då detta är en 

bas för dialog och samarbete mellan förskolan och hemmet där MacDonald (2007) tillägger 

att dokumentationen kan vara ett medel för att utveckla en djupare förståelse för barnets 

styrkor, intressen samt barnets lärandeprocesser. 

 

Working together in this way gives everyone a voice. I feel that we all own the 

room. (red. Given, 2010; 40).  

 

MacDonald (2007) finner att de lärare som deltagit i forskningsprojektet överlag har en 

positiv inställning till pedagogisk dokumentation. Hon kommer fram till ett antal vanliga ord 

som pedagogerna använder sig av i samband med pedagogisk som är: upplysande, 

medvetenhet, klarhet, metakognition och reflektion. 

2.7 Styrdokument 

Förskolans reviderade läroplan (Lpfö 98/10) betonar i högre grad än den förra läroplanen,  

från 1998, vikten av att dokumentera, följa upp, analysera barns utveckling och lärande och 

att utveckla verksamheten utifrån detta arbete. Syftet är att möjliggöra granskning av hur 

verksamheten ger varje barn att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens strävansmål. 

Pedagogisk dokumentation och portfolioarbete lyfts i skollagen (2010:800) fram som både 

utvärderingsverktyg av den egna verksamheten och ett synliggörande av barns 

lärandeprocesser för pedagoger, barnet och dess familj. I lagen sägs det att dokumentationen 

ska ”bli ett viktigt underlag i diskussionen kring och bedömningen av verksamhetens kvalitet 

och utvecklingsbehov” (Regeringens förord, Utbildningsdepartementet, 1998, s 4). Bjervås 

(2011) poängterar att det är hur förskolans pedagoger och deras verksamhet möter varje barns 

behov som ska bedömas och utvärderas, inte det enskilda barnets resultat. I läroplanen 

(Lpfö98/10) poängteras att den pedagogiska dokumentationen i första hand ska ses som ett 

instrument för verksamhetsutveckling och som ser barnet som subjekt:
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För att stödja och utmana barn i deras lärande behövs kunskap om varje barns 

erfarenheter, kunnande och delaktighet samt inflytande över och intresse för de olika 

målområdena. Det behövs också kunskap om hur barns utforskande, frågor, 

erfarenheter och engagemang tas till vara i verksamheten, hur deras kunnande 

förändras samt när de upplever verksamheten som intressant, rolig och meningsfull.” 

 (Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10;14) 

2.8 Problemprecisering 

Lenz Taguchi (1997) menar att traditioner ofta är djupt rotade och styr förskolans arbete och 

den pedagogiska dokumentationen har inte ännu en given, naturlig plats i verksamheten då det 

finns många olika föreställningar om vad pedagogisk dokumentation egentligen handlar om. 

 

Denna studie vill ta reda på vilka uppfattningar olika pedagoger i förskolan har om begreppet 

pedagogisk dokumentation samt hur dessa pedagoger använder pedagogisk dokumentation i 

verksamheten. Även i vilket syfte och för vem den pedagogiska dokumentationen används vill 

studien synliggöra och hur pedagogerna ser på sin egen yrkesrollsutveckling i användandet av 

pedagogisk dokumentation. Dessa frågeställningar mynnar ut i studiens problemformulering:  

 

Hur uppfattar pedagoger i förskolan pedagogisk dokumentation? 
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3 EMPIRI 

3.1 Forskningsansats 

Undersökningen baseras på en kvalitativt fenomenologisk forskningsansats och anledningen 

till det utgår ifrån frågeställningens karaktär. Studien vill visa pedagogers olika uppfattningar 

av pedagogisk dokumentation, vilket denna ansats ger möjlighet till, enligt Patel och 

Davidsson (2003); Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003); Kvale (1996); 

Bjurwill (1995); Uljens (1989). Dessutom har vikten av den kvalitativa analyseringen av 

insamlad data vägt tyngre än att undersöka frågan kvantitativt, där tolkningsarbetet i större 

utsträckning skulle fokusera på att konstruera goda mätinstrument att mäta insamlat data 

(Uljens, 1989). 

 

Fenomenografin är en forskningsansats som är allmänt förekommande i den kvalitativa 

studien (Kvale, 1996). Ansatsen räknas som empirinära där människor, utifrån sina 

uppfattningar av ett visst fenomen, utgår ifrån dessa uppfattningar i sina handlingar och 

resonemang (Patel & Davidson, 2003; Kvale, 1996). Ansatsen utgår ifrån att olika individer 

har olika uppfattningar av olika fenomen, en grundläggande förståelse av fenomenet då 

fenomenografin fokuserar på relationen mellan människan och hennes omvärld (Uljens, 

1989). Även Bjurwill (1995) beskriver fenomenologins tankar om att det finns en relation, en 

växelverkan mellan subjekt och objekt samt mellan individens medvetande och undersökt 

fenomen som påverkar i båda riktningarna. Resultatet av en fenomenologisk studie beskrivs 

av Bjurwill (1995) som en insikt om hur fenomenet uppfattas av respondenten och 

beskrivningen av den insikten, vilket är själva kärnan i denna studies syfte.  

 

Då forskning sker enligt den fenomenologiska ansatsen, redogörs hur fenomenet gestaltar sig 

för olika individer (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003; Uljens, 1989). För att ta 

reda på hur människor uppfattar och skapar mening och förståelse för ett visst fenomen måste 

variationen av uppfattningen av detta fenomen urskiljas och kategoriseras (Pramling 

Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003). Detta har studien att bearbetat efter genomförda 

intervjuer genom att samla olika likartade begrepp under olika beskrivningskategorier. För att 

detta ska komma till stånd krävs att metoden för datainsamlingen ger respondenterna 

möjlighet att reflektera omkring givet fenomen. 
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Uljens (1989) beskriver olika sorters fenomen som primära respektive sekundära fenomen. 

Skillnaden dem emellan är att primära fenomen på något sätt är avgränsade i den meningen att 

de är konkreta, såsom föremål, bilder eller texter. Forskning om primära fenomen ger 

resultatet att respondenterna ger uttryck för olika uppfattningar om dessa fenomen utan att 

samma fenomen varierar ur forskarens synpunkt. Denna studie har fokuserat på forskning runt 

ett sekundärt fenomen – pedagogisk dokumentation. Med ett fenomen som är sekundärt 

beskrivs av Uljens (1989;31) som ”fenomen som inte på ovannämnda sätt på förhand av 

forskaren kan avgränsas innehållsmässigt”. Exempel på sådana fenomen finns inom 

pedagogiken, såsom fenomenet utbildning, lärarens kunskap, socialt klimat och inlärning. 

Dessa fenomen förekommer i den sociala verkligheten, det vill säga de ingår i människors 

aktiviteter och uppfattas följaktligen utifrån individens personliga erfarenhetsram. Eftersom 

denna studie utgår ifrån en fenomenologisk forskningsansats söker den alltså inte efter några 

korrekta svar utan fokuserar på att skaffa sig kunskap om olika individers uppfattningar om 

fenomenet pedagogisk dokumentation.  

 

Emellertid menar Bjurwill (1995) att både respondent och intervjuare har en individuell 

upplevelse/idé av fenomenet som i sin tur leder till individuella nyanseringar och tolkningar 

av fenomenet. ”Fenomenologin utgår ifrån att ett objekts mening inte är givet på förhand. Det 

betyder följaktligen att objektets mening konstitueras genom människors tolkning” (Uljens, 

1989;14). Forskare skiljer på fenomenologins granskning av människors olika uppfattningar i 

första och andra ordningens perspektiv (Uljens, 1989). I första ordningens perspektiv 

presenterar forskaren själv uppfattningar av olika fenomen hon/han tycker vara intressanta. I  

andra ordningens perspektiv studeras mänskliga upplevelser och uppfattningar av undersökt 

fenomen. Denna empiriska studie har inriktat sig på andra ordningens perspektiv. 

Anledningen till detta är att resultatet av studien kommer att vara till nytta för den 

pedagogiska praxisen då den koncentrerar sig på förskollärares uppfattningar av pedagogisk 

dokumentation och därmed har ett egenvärde då den speglar hur förskollärare uppfattar 

fenomenet pedagogisk dokumentation.  

 

Centralt inom den fenomenologiska forskningen är begreppet uppfattning som av Bjurwill 

(1995) och Uljens (1989) beskrivs i betydelsen ”att skapa mening”. Detta innebär att 

uppfattningar är på det sätt individen personifierar olika fenomen i omgivningen och hur 

hon/han sedan resonerar och handlar utifrån dessa uppfattningar. Fenomenografin utgår ifrån 

att varje individ lever och tolkar sin egna subjektivt meningsfyllda livsvärld. 
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3.2 Kvalitativa intervjuer 

På grund av frågeställningens karaktär valdes personliga intervjuer för att samla data inom det 

valda ämnesområdet, då detta möjliggör öppnare och utförligare svar från respondenterna 

(Trost, 2005; Patel & Davidsson, 2003; Kvale, 1996; Schuman & Presser, 1996). En annan 

fördel med kvalitativa intervjuer är att de ger möjlighet till att ställa följdfrågor utifrån 

respondenternas svar vid behov av eventuella förtydligande under intervjuerna (Patel & 

Davidsson, 2003). Kvalitativa intervjuer är en rimlig metod som sedan kan ligga till grund för 

bearbetning och analysering av svaren i relation till teorierna i litteraturdelen (Trost, 2005). 

 

Den kvalitativa intervjuns syfte är att ta reda på och försöka förstå hur olika fenomen 

uppfattas av respondenten, menar Kvale (1996), och beskriver den kvalitativa intervjun som 

att forskaren ställer frågor för att få inblick i respondentens tankar och uppfattningar i syfte att 

förstå världen utifrån respondentens, subjektiva perspektiv. Dock poängterar Kvale (1996), 

Trost (2005) och Patel & Davidsson (2003) att den kvalitativa intervjun inte kan undvika 

subjektivitet. Det är många aspekter som inverkar subjektivt, såsom parternas olika 

erfarenheter, livsvärldar, tolkningar, förutfattade meningar, förväntningar och parternas 

eventuella tvetydighet (Kvale, 1996). Skälet till varför studien inte gjordes kvantitativt är att 

den intresserade sig för att urskilja vilka uppfattningar pedagoger i förskolan har av 

pedagogisk dokumentation. En kvantitativ studie kan inte möjliggöra detta eftersom 

respondenternas svar då styrs av någon annans uppfattning, förväntning och förutfattade 

meningar (Trost, 2005). Detta tar även Schuman & Presser (1996) upp och menar att 

användningen av öppna frågor spelar en avgörande roll i intervjusituationer. Detta tar studien  

fasta på och öppna frågor formuleras, för att ge respondenterna möjlighet att svara ”fritt”.  

 

Graden av standardisering, det vill säga ett gemensamt, förutbestämt sätt att tillämpa ett 

fenomen, är låg vad gäller kvalitativa intervjuer, enligt Patel & Davidsson (2003); Schuman & 

Presser (1996). Detta därför att intervjuerna inte går att genomföra exakt likadant. Detta är 

dock inte heller nödvändigt i studien då intervjuerna syftar till att ta reda på pedagogers 

eventuellt varierande uppfattningar av pedagogisk dokumentation utifrån sina individuella 

personliga erfarenheter. Studien genomför vad Trost (2005); Kvale (1996) och Schuman & 

Presser (1996) kallar semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att intervjuerna är delvis 

strukturerade och delvis öppna. Kvale (1996; 5-6) definierar den semistrukturerade 

intervjun:”An interview whose purpose is to obtain descriptions of the life world of the 
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interviewee with respect to interpreting the meaning of the described phenomena”. Den 

semistrukturerade intervjun beskrivs ha ett syftet att svara på studiens frågeställning samt att 

den är strukturerad i den meningen att frågorna är förutbestämda och lika vid alla 

intervjutillfällena. Däremot ger de öppna frågorna respondenterna möjlighet att även svara 

öppet och ger därmed lika chans att svara utifrån sin egen person (a.a.). Dessutom ger en 

semistrukturerad intervju möjligheten för intervjuaren att ställa förtydligande följdfrågor till 

respondenterna, vilket är direkt avgörande för studiens genomförande.  

 

Vad gäller antalet intervjuer som behövs som grund i en undersökning menar Kvale (1996; 

102):”If the purpose is to understand the world as experienced by one specific person, this one 

subject is sufficient”. Paradoxalt nog har det visat sig historiskt att ett fåtal, noggranna 

kvalitativa studier ofta ger en generaliserbar kunskap, dock går det inte att styrka 

vetenskapligt om resultatet från kvalitativa studier är generaliserbart eller inte (a.a.). 

3.3 Validitet och reliabilitet 

Studiens validitet visar om den har mätt vad som var avsett att mätas, nämligen 

frågeställningen, och reliabiliteten uttrycker mätningens noggrannhet. (Patel & Davidsson, 

2003). Vid en kvalitativ undersökning handlar studiens validitet om hur hela 

forskningsprocessen har gått till, vilka val som gjorts, vad som har uteslutits och varför, olika 

aspekter som har tagits i beaktande (a.a.). Validiteten gäller alltså i grunden studiens giltighet, 

det vill säga om respondenter och intervjuare talar om samma fenomen och lägger samma 

innebörder i fenomenet. Studiens validitet beror på om analysen överensstämmer med 

verkligheten (korrespondansteorin), om den är logisk (koherensteorin) samt resonemangets 

praktiska konsekvenser: ”If it works, it`s true” (Uljens, 1989;52). Vidare, menar samma 

författare, att studien räknas som giltig om den fångar det forskaren har för avsikt att fånga. 

Med dessa aspekter som grund är utformningen av studiens frågeställning och också 

intervjufrågorna viktiga och preciseras noggrant (se bilaga). 

 

Studiens validitet och reliabilitet kan aldrig bli fullständig på grund av flera faktorer, till 

exempel att den bygger på en fenomenologisk forskningsansats, kvalitativa intervjuer och att 

den mänskliga faktorn spelar en betydelsefull roll i varje led av studien (Patel & Davidsson, 

2003; Trost, 2005; Kohler Riessman, 1993; Uljens, 1989) . All forskning inom ämnet har inte 

bearbetats, litteratur kan vara feltolkad, likaså intervjufrågorna/svaren, slutsatser dras utifrån 

författarnas perspektiv, analysering och slutsatser kan vara subjektiva – listan kan göras lång 
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på vad som kan färgas av alla inblandades subjektivitet (Kohler Riessman, 1993). Denna fråga 

har i denna studie tagits i beaktning i empirins olika steg: Förarbetet har gjorts noggrant 

genom litteraturundersökning och inläsning av ämnet; innan och under genomförandet av 

empirin har metodböcker gåtts igenom för att inte förbigå någon viktig del; under 

bearbetningen har transkriberingen av intervjuerna gjorts så nära verkligheten som möjligt för 

att sedan bearbetas och analyseras av fler än en person. Alla dessa aspekter är viktiga delar för 

studiens validitet och reliabilitet, enligt Trost (2005). 

 

Kohler Riessman (1993) menar att det vid intervjuer är oundvikligt att tolkningar av 

respondentens svar görs och därmed färgas subjektivt av intervjuarens personliga erfarenheter 

och föreställningar. ”The construction of any work bears the mark of the person who created 

it” (Kohler Riessman, 1993; 5). Den subjektiva aspekten av en kvalitativ undersökning är en 

aspekt många av författarna påpekar (Schuman & Presser, 1996; Trost, 2005; Patel & 

Davidsson, 2003; Kvale, 1996; Uljens, 1989). Dessa författare påpekar att det är oundvikligt 

att mötet med människor färgas av personernas subjektivitet, därför är det i det närmaste 

omöjligt att vara objektiv. Enligt Schuman & Presser (1996) finns det inget objektivt fenomen 

som kan undersökas utan att i processen bli subjektivt och menar att detta måste beaktas under 

studiers alla delar. Ett sätt att ta detta i beaktande är att forskaren, vid intervjutillfällena, 

försöker försäkra sig om att respondentens uppfattningar av fenomenet framkommer (Kvale, 

1996; Uljens, 1989). Detta gjorde studiens författare genom att ställa de viktiga, förtydligande 

följdfrågorna vid intervjutillfällena.  

 

Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till vid intervjuerna var respondenternas och intervjuarnas 

olika maktpositioner (Trost, 2005; Patel & Davidsson, 2003; Kvale, 1996). Respondenterna 

hamnar i lite av ett underläge i intervjusituationen och kan då känna sig ”ställda mot väggen” 

av frågorna som ställs. Kvale (1996) beskriver intervjusituationen som ojämlik då det är 

intervjuaren som ställer frågorna och respondenten per automatik är i ett underläge. 

Interaktionen mellan intervjuare och respondent beskrivs som oerhört betydelsefull, beroende 

på hur denna fungerar kan den inverka som hämmande eller motiverande på intervjun och styr 

på det sättet hur resultatet blir. Hänsyn till dessa aspekter togs under intervjuerna på det sättet 

att respondenterna sågs och tilltalades som specialister på sina egna uppfattningar, med stöd i 

litteraturen (a.a.).  
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För att förstå den kvalitativa intervjun och dess resultat menar Kvale (1996) att en rad 

fenomen måste tas i beaktande: Individers olika livsvärldar, som medför att olika innebörder 

läggs in i olika fenomen vilket i sin tur medför olika nyanser av uppfattningar. Respondenters 

och intervjuares eventuella tvetydighet spelar också en avgörande roll i den kvalitativa 

intervjun samt båda parternas förutfattade meningar och förväntningar (a.a.). Under 

genomförda intervjuer försökte studien samla otolkade beskrivningar av sitt specifika 

fenomen, pedagogisk dokumentation. Med i beräkningarna fanns även att respondenterna 

eventuellt kunde ändra sina uppfattningar under intervjuns gång, vilket inte sällan sker som en 

del av en dialog med någon annan (Kvale, 1996). Det kommer av att respondenten kan 

komma till insikt eller omvärdera sina egna tankar då de uttalas. Kvale (1996) beskriver detta 

fenomen som helt i sin ordning, då detta är naturlig del i samtalet. 

3.4 Urval 

I fenomenologiska studier måste antalet respondenter begränsas då det annars är svårt, 

tidsmässigt, att hinna med utskrivning, analyser och kategoriseringen (Bjurwill, 1995; Uljens, 

1989). Utifrån dessa riktlinjer valdes att inledningsvis genomföra åtta intervjuer, transkribera 

och bearbeta dessa, för att sedan ta ställning till om fler intervjuer behövde genomföras. Efter 

transkribering skett visade sig insamlat material räcka, varvid antalet intervjuer stannade vid 

åtta. Urvalet av dessa åtta respondenter grundar sig på både geografiska och tidsmässiga 

aspekter – intervjuerna genomfördes på närbelägna förskolor med anledning av tidspressen att 

färdigställa studien. Då pedagogerna på förskolorna, efter en beskrivning av studien och dess 

syfte, hade tackat ja till att medverka i studien, blev deras medverkan sedan slumpmässig 

utifrån vilka som hade möjlighet att gå ifrån verksamheten för en intervju. 

3.5 Genomförande 

Studiens frågeställningar formulerades redan innan litteraturgenomgången för att sedan vara i 

fokus under hela arbetet med uppsatsen (Trost, 2005; Patel & Davidsson, 2003; Kvale, 1996). 

Ett fåtal frågor (se bilaga) formulerades till intervjuerna, dock lämnades det öppet att ställa 

förtydligande och fördjupande följdfrågor. De öppna frågornas betydelse har poängterats av 

Schuman & Presser (1996) som beskriver att dessa frågor ställs för att synliggöra 

respondentens personliga uppfattning om det är studiens syfte. Öppna frågor styr inte 

svarsalternativen och kan även verka motiverande för respondenten, då deras svar får en 

verklig betydelse i undersökningen (a.a.). Även respondenternas möjlighet att själva ta upp 

något de tycker förbisetts under intervjun är viktigt, menar Patel & Davidsson (2003). Därför 
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tillfrågades varje respondent vid intervjuns slut om det var något de ansåg hade missats under 

intervjun som de önskade tillägga och tyckte var väsentligt för studiens frågeställning.  

 

Inför intervjutillfällena togs mejlkontakt med de två förskolorna där det beskrevs syftet med 

studien och vilken roll intervjuerna skulle ha i denna. Respondenterna fick även veta att de 

var helt anonyma och då studien var på fenomenologisk grund endast undersökte individens 

åsikt och inga ”rätta” svar fanns. Resultatet av en fenomenologisk studie ska enligt 

Bjurwill(1995) och Uljens (1989) vara en insikt och beskrivning av respondenternas 

uppfattningar om ett givet fenomen, vilket styrks av Pramling Samuelsson & Asplund 

Carlsson (2003) med förklaringen att tillvägagångssättet tar reda på hur människor uppfattar 

och skapar mening och förståelse för ett visst fenomen. Inför var intervju, som genomfördes i 

enrum på respondenternas arbetsplatser, upprepades ovanstående information och det tillades 

även att de efter studiens slut kom att få möjlighet att ta del av resultatet, att de när som helst 

hade rätt att avbryta intervjun samt att inspelningsutrustning användes för att intervjuerna 

skulle hållas så tillförlitliga som möjligt. Detta gjordes enligt Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer med de fyra huvudkraven om information, samtycke, 

konfidentialitet samt nyttjande. Kvale (1996) menar att om respondenterna får inblick i hur 

deras egen medverkan kommer att vara till nytta för studiens resultat motiveras denna till 

medverkan och pliktkänslan försvinner. På grund av detta gjordes det klart att varje 

respondents medverkan var viktig (Patel & Davidson, 2003). 

 

Under intervjuerna användes inspelningsutrustning, såsom diktafon respektive mobiltelefon, 

för att fånga vad respondenterna uttalade ordagrant. Trost (2005); Patel & Davidsson (2003); 

Kvale (1996); Schuman & Presser (1996) har beskrivit olika fördelar med att spela in 

intervjuerna varav en var att intervjuaren och respondenten båda har möjlighet att delta i 

samtalet som förs. En annan fördel som nämndes var att det  i efterhand förenklar noteringar  

vad i svaren som var väsentligt för studiens frågeställning än under intervjuns gång (a.a.). 

Kvale (1996) nämnde också en annan fördel med att spela in intervjun, förutom att 

intervjuaren kan följa med i dialogen, nämligen att följa med i dialogens viktiga fraseringar 

och pauser, en viktig del i en dialog. 

3.6 Bearbetning 

Efter intervjuerna skall, enligt den fenomenologiska forskningsansatsen, respondenternas 

olika uppfattningar beskrivningskategoriseras för att sammanföra de kvalitativt olika 
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uppfattningarna som pedagogerna beskrev av pedagogisk dokumentation. Studien beskriver 

den eventuella variationsvidden på de olika kategorierna, vilket är en av den 

fenomenografiska ansatsens styrkor, enligt Uljens (1989). 

 

I studiens empiriska del är det respondenternas svar som är källorna, inspelade och 

transkriberade, vilket innebär överförda från tal till skrift. Vid transkriberingen har stor 

hänsyn tagits till att källornas ursprungskaraktär måste bevaras, så att det inte ska föreligga 

risk för felcitat eller att respondenternas svar på något sätt förvrängs eller tas ur sin kontext 

Bjurwill (2001). Transkriberingen beskrivs av Kvale (1996) som en tolkande process där 

intryck, förväntningar och olika subjektiva perspektiv påverkar materialet. Mängden faktorer 

att ta hänsyn till och som påverkar studiens bearbetnings- och analyserings fas är många och 

har stor inverkan på studiens trovärdighet, menar Trost (2005). En av dessa faktorer studien 

tar hänsyn till är den förut redan nämnda subjektiviteten som är oundviklig, en ”felande” 

mänsklig faktor. På grund av denna faktor bearbetas och analyseras insamlat material av två 

personer (uppsatsförfattarna), vilket är viktigt i syfte att se eventuella variationer i utsagorna 

(Uljens, 1989). Fördelen med att bearbeta och analysera varandras transkriberade intervjuer är 

att detta material utesluter den visuella effekten av intervjun.  

 

Efter genomförda intervjuer, transkriberas inspelningarna till pappersform, en väsentlig del av 

bearbetningen, enligt Kohler Riessman (1993) och Schuman & Presser (1996). Kvale (1996) 

beskriver detta arbete som att skaffa sig en överblick av det sagda, som nu kan börja delas in i 

olika beskrivningskategorier. Svårigheten med detta är intervjuernas längd och omfattning 

samt att få sagda ord så exakt formulerade på pappret som det är möjligt. I detta moment görs 

ofta ett omedvetet urval, då även pauser, skratt och så vidare ska skrivas ner så korrekt 

återgivet som möjligt (Bjurwill, 2001; Kvale, 1996; Schuman & Presser, 1996; Kohler 

Riessman, 1993). Även här spelar de subjektiva valen en avgörande roll hur verklighetsnära 

intervjusituationen beskrivs (Kohler Riessman, 1993). 

 

Syftet med kvalitativa undersökningar är att skaffa en annan och djupare kunskap än 

den fragmentiserade kunskap som ofta erhålls när vi använder kvantitativa metoder. 

Kvalitativ metod är dock inte någon enhetlig företeelse och ett spektra av varianter 

finns beskrivna i den forskningsmetodiska litteraturen.  

 Patel & Davidsson, 2003;118 
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Nästa steg i bearbetningen av insamlat material var att pröva tolkningarnas reliabilitet, det vill 

säga hur väl kategorierna speglade meningsinnehållet gjorda intervjuer (Uljens, 1989). Svaren 

som respondenterna gav i intervjuerna gav en bild av deras förståelse/uppfattningar om 

fenomenet. Samtidigt gav svaren också uttryck för respondenternas skilda meningar om 

samma fenomen vilket studien tog hänsyn till vid analyseringen av intervjusvaren. 

 

Ytterligare en aspekt som togs hänsyn till i bearbetningen var de outtalade innebörderna som 

tolkas in i intervjusituationerna av forskaren, såsom minspel, agerande och kroppsspråk hos 

respondenten (Uljens, 1989). Eftersom intervjuerna genomfördes, transkriberades, 

analyserades och kategoriserades av samma personer måste hänsyn tas till dessa nonverbala 

faktorer (a.a.). Väckta tankar under intervjuerna antecknades för att sedan tas upp vid 

analyseringen (Patel & Davidsson, 2003). Studiens resultat förväntades inte visa den absoluta 

vetenskapliga sanningen då alla ovanstående faktorer spelade en avgörande roll. Vad 

resultatet däremot visade var en bild och en förståelse av det undersökta fenomenet,  

pedagogisk dokumentation, utifrån respondenternas intervjusvar. Resultatet av studien blev 

beskrivningskategorier av respondenternas kvalitativt olika uppfattningar av fenomenet 

(Uljens, 1989). 

3.7 Analys 

Analysmetoder som har använts i studiens empiriska del var en organisering av den 

nedkortade intervjutexten och en kategorisering av meningsinnehållet. Även detta var en 

viktig del av den kvalitativa undersökningen, menade Kvale (1996). Här spelade olika 

begrepp som kom upp under intervjuerna en central roll, då de utgjorde underlag för hur 

materialet delades in i de olika kategorierna (Patel & Davidsson, 2003; Kvale, 1996; Schuman 

& Presser 1996). Analyseringen och tolkningen av intervjuernas utsagor gjordes i syfte att 

förstå meningsinnehållet. Sedan jämfördes och kategoriserades likheter och skillnader i de 

olika uppfattningar som synliggjorts under intervjuerna i kommande beskrivningskategorier 

(Uljens, 1989). Analysen i studien anpassades efter innehållet och tolkningen av innebörden i 

respondenternas svar där Uljens (1989) beskrev att analysen ska göras med utgångspunkten  

att söka efter uttalanden som är relevanta för studiens forskningsfråga. En analysering gjordes 

av pedagogernas uttalanden i beskrivningskategoriernas kontext samt jämfördes 

meningsinnehållet i deras olika citat mot forskningsbakgrunden. På det sättet byggdes 

analysen på materialet från den empiriska studien och kategorierna byggde i sin tur på 
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respondenternas svar, vilket var viktigt för studiens validitet och reliabilitet (Bjurwill, 2001; 

Trost, 1996; Schuman & Presser 1996).  

 

Med en kvalitativ fenomenologisk forskningsansats finns det ofta en inriktning på att fånga en 

ny syn på forskningsobjektet och har därför ett explorativt syfte (Uljens, 1989). Emellertid 

blir forskarens uppfattning av det undersökta fenomenet avgörande vid analyseringen av 

kategorierna (Kohler Riessman, 1993; Uljens, 1989). Dock är tolkningsmöjligheterna inte 

obegränsade, beroende på syftet med tolkningen som är frågeställningen - tolkningen görs i en 

viss kontext - samt att tolkningen måste kommuniceras. 

3.8 Etiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) är de fyra huvudkraven vad gäller 

forskning informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet, 

vilka ska behandlas under denna rubrik. Trost (2005) betonar att respondenterna ska upplysas 

om villkoren för sin medverkan i denna kvalitativa studie, frågeställningen och syfte.  Studien 

har tagit informationskravet i beaktande i kontakten med respondenterna, som fick ta del av 

undersökningens syfte och upplägg och även fick veta att deras eventuella medverkan var på 

frivillig basis. Respondenterna fick också kännedom om att de samt när som helst under 

studiens gång kunde ångra sitt deltagande (samtyckekravet). Kvale (1996) menar att 

respondenterna genom att få inblick i hur deras egen medverkan kommer att vara till nytta för 

studien kan motivera denna medverkan på ett positivt sätt och inte bara se denna som en plikt.  

Vid intervjuer hänvisas intervjuaren till respondenternas villighet att svara på ställda frågor 

och det är intervjuarens uppgift att motivera respondenterna att delta (Patel & Davidson, 

2003: Trost, 2005). Detta gjordes genom att klargöra för respondenterna studiens syfte och 

sätta det i relation till deras yrke och yrkesroll i förhoppning att skapa intresse att delta och 

samtidigt utgöra en del av forskningen som rör yrkesutveckling. Att varje respondents 

medverkan var viktig för studien klargjordes också, vilket är viktigt samt hur respondenternas 

bidrag skulle användas i studien (Patel & Davidson, 2003). 

 

Stor hänsyn till respondenternas integritet ska, och har, tagits i studiens empiriska del, vilket 

är en oerhört viktig del av konfidentialitetskravet, menar Trost (2005) och Patel & Davidsson 

(2003). Med konfidentialitet menas att respondenternas identitet inte på några villkor får röjas 

och deras personliga integritet måste respekteras. Arbetet med detta har inneburit att talspråk 

som kan känneteckna en respondent på ett olämpligt sätt har arbetats bort under 
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bearbetningsfasen. Studien har istället fokuserat på att leta efter svaret på frågeställningen i 

inspelat och transkriberat material så som intervjuernas syfte var.  

 

Kvale (1996) och Kohler Riessman (1993) nämner fler aspekter på etisk hänsyn som ska tas i 

beaktande under en forskningsprocess, såsom interaktionen mellan respondenter och 

intervjuare. Ett möte mellan människor i en intervjusituation innebär för de flesta en onaturlig 

situation där personkemin kan vara direkt avgörande för hur intervjun avlöper. Hur känslig 

och lyhörd intervjuaren är inverkar i sin tur på hur engagerat och naturligt samspelet mellan 

parterna blir och i förlängningen också hur naturligt och sanningsenligt respondenterna kan 

formulera sina svar (a.a.). Under intervjuerna har denna aspekt uppmärksammats på så vis att 

respondenterna har, efter att ha samtyckt till medverkan i studien, valt tid och plats för 

intervjun som har passat dem bäst, vilket kan vara av stor vikt för respondenternas trivsel och 

trygghet. 
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4 RESULTAT 

Utifrån gjorda intervjuer delas respondenternas svar upp i beskrivningskategorier, där 

respondenternas upprepade användande av speciella ord, begrepp, uttryck och förklaringar 

ligger till grund för hur resultatet redovisas. Följande kategorier utkristalliseras utifrån 

intervjusvaren: Fotografering, portfolio, arbetsmaterial, olika anledningar till dokumentation, 

tiden, reflektion och diskussion, utmaning och vidareutveckling, processen, läroplanen och 

kvalitet. Begreppen, som redovisas i bilaga 8.2, och förklaringarna som respondenterna 

kopplar till dessa återfinns även i studiens litteraturgenomgång och kan på så vis återkopplas 

till granskad forskning. Redovisat resultat sammanför de åtta olika respondenternas 

uppfattningar som beskrivs under intervjuerna. Resultatet visar också hur stor variationen av 

respondenternas uppfattningar är även inom de olika kategorierna utan att för den skull 

värdera de olika uppfattningarna. Detta, menar både Bjurwill (2001) och Uljens (1989), är den 

fenomenografiska forskningsansatsens styrka: Resultatet av studien åskådliggör 

respondenternas bild och förståelse av fenomenet pedagogisk dokumentation med 

utgångspunkt i intervjusvaren. Studien redovisar resultatet i punktform för att läsaren enkelt 

ska få en tydlig och strukturerad överblick vad respondenterna gett uttryck för under 

respektive kategori. 

4.1 Fotografering 

Studiens pedagoger pratar mycket om fotografering som en viktig del av den pedagogiska 

dokumentationen.  

 ”… jag tycker att det väcker ett intresse hos barnen, jättemycket. Och nu så har… 

förra gången tog de kort själva då, och bestämde själva vad de ville fotografera. För 

innan har ju jag fotograferat.”  

 ”… och sen att vi kan gå tillbaka till bilderna med barnen och resonera …” 

 ”… bilder och så, som man tar på barnen (…) med olika intervaller som man kan sätta 

in i deras pärmar…”  

 ”Vi använder ju oss av vår portfolie bland annat (…) men i all fall där dokumenterar 

vi med text och fotografier som vi tar.”  

 ”… men sen kan det ju bli som en press också att hela tiden... Man har ju den här 

pressen också, med bilder (…) Men det här med att ta bilder som jag inte är den allra 

bästa på och ta ut sen. Fotografera ja, är jag lite dålig på överhuvudtaget. Fast jag 

tycker att det är ett jättebra system, att man har det i barnens portfolio och så.”  
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 ”… ta foto, vilket det handlar mycket om här nere bland dom små barnen att man ska 

fota dem såklart eftersom man inte har så mycket ord att skriva.”  

4.2 Portfolio 

Vad gäller portfolio pratar respondenterna om detta som en del av den pedagogiska 

dokumentationen på förskolan. 

 ”… ja, kanske inte fotoalbum men det är mera… alltså vad som händer – traditioner 

och den biten…”  

 ”… vi har ett häfte som vi följer som alla enheter här har … om det som ska vara i 

deras pärmar, deras portfolio som följer dem…”  

 ”… intervjuer gör vi med barnen ibland och… vi ritar av deras fötter med jämna 

mellanrum – det finns också i den pärmen, så man ser hur de växer…”  

 ”… vi har ju deras pärmar uppställda på en hylla och de tycker det är jätteroligt att titta 

i dem.”  

 ”En pärm som barnet får när dom kommer hit, när de börjar, sen så följer dem hela 

vägen tills dom slutar på förskolan.”  

 ”… jag tycker det är jättespännande att dokumentera och särskilt hålla på med 

portfolio.” 

 

4.3 Arbetsmaterial 

Pedagogerna beskriver arbetet med pedagogisk dokumentation som ett arbetssätt där de 

skapar ett arbetsmaterial tillsammans med barnen, utifrån gemensamma erfarenheter.  

 ”… vi har skrivit … en liten saga, så har vi plastat in den och hängt i korridoren, så tar 

vi med den till skogen och pratar om den (…) Sen har vi mycket saker i samlingen 

som vi plastat in, olika kort och barnens namn är inplastade. Vi försöker använda det 

hela tiden. Sånna små kort.” 

4.4 Anledningar till dokumentation 

4.4.1 Barnen 

Studiens pedagoger säger att dokumentationen är till för barnen.  

 ”Det som vi mest har gjort det för är att synliggöra det vi gör för barnen – så att det 

blir liksom som en röd tråd för dem också”  
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 ”… framför allt är det ju för barnen…”  

 ”… så där känner man verkligen att man gör det för dem.”  

 ”det ska ju va för att man ska kunna gå tillbaka med barnen och visa det här har vi 

gjort, kommer ni ihåg detta åh”  

4.4.2 Föräldrarna 

Pedagogerna nämner att de i någon mån dokumenterar för föräldrarna. 

 ”Och så är det ju för föräldrarna…”  

 ”Men ofta känns det som om man gör det lite för föräldrarna ska se, för att dom vill ha 

ett bevis på att man gör någonting.”  

4.4.3 Pedagogerna 

Pedagogerna säger även att de dokumenterar för egen del. 

 ”… men så är det ju för oss också.”  

 ”Sen är det ju lite för oss själva också, att man ser vad man har gjort och så, men… 

men inte så mycket, kan jag känna…”  

 ”Och sen för sig själv också, att kunna gå tillbaka och se vad man har gjort och 

utvärdera.”  

 ”tycker det är kul att utvecklas och se framåt och hela tiden få nya inblickar i vad som 

finns.”  

 ”Det är för mig själv för att kunna se vad vi har gjort och kunna konstatera att vi har 

gjort någonting. Man har ju alltid gjort saker men nu när man börjar göra mera 

dokumentation så ser man ju faktiskt att man faktiskt gör ganska mycket”  

 ”Jag lär ju mig å se, lära mig se utvecklingen hos varje barn.”  

4.5 Tiden 

Studiens pedagoger nämner tiden på olika sätt. 

 ”Men sen är det ju detta att… att vi ska hitta tid och modell för att det ska bli riktigt 

bra, så att vi kan ta tillbaka det till personalgruppen på ett bättre sätt… och hitta tid för 

reflektion och hur man ska gå vidare och ta tillvara på det som barnen kommer upp 

med.”  

 ”vi hoppas att vi ska bli en personal till, då har vi lättare att kunna frigöra tid för 

reflektion som så viktig”  
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 ”däremot så tycker jag att vi har så lite planeringstid, så det blir liksom ett 

stressmoment, att man tycker att… man hinner inte sitta och jobba med det så mycket 

som man skulle vilja.”  

 ”det är väl det att det tar så väldigt lång tid. Men, eh, i början tyckte jag det var jobbigt 

men nu är det roligt tycker jag. Det flyter på och… Men man får ju oftast stanna kvar 

lite efter arbetstid för att man skall hinna med.”  

 ”Det är bara det att man ska kunna ta det till sig, man ska ha tid att kunna ta det till sig, 

man ska ha tid att sätta sig in i det och sen få det liksom ut i verksamheten så att det 

fungerar.”  

 ”Ibland kan man känna att varför lägger vi så mycket tid på det här?” 

4.6 Reflektion och diskussion 

 

4.6.1 Barnen 

Pedagogerna beskriver ett reflekterande arbetssätt tillsammans med barnen.  

 ”När vi varit på ”Knytte”: så har vi fotograferat och tagit kort och skrivit upp vad 

barnen har sagt och sen har vi tillsammans med barnen tittat på det. O sen har vi 

diskuterat bilderna igen och sen har vi gått ut i skogen igen o sen har vi tagit nya 

bilder.”  

 ”… och sen att vi kan gå tillbaka till bilderna med barnen och resonera … och därifrån 

försöka komma vidare då.” 

4.6.2 Pedagogerna 

Studiens pedagoger säger att de själva reflekterar över det dokumenterande på olika sätt: 

 ”… det vi har arbetat med har vi tagit bilder på och sen har vi diskuterat i 

personalgruppen – hur vi tycker det har gått och vad vi har fått ut av det. Och då har 

vi även tittat på läroplanen vad man har fått in av läroplanen i det vi har gjort.”  

 ”Men det är ju inte pedagogiskt bara för att det står ett utdrag ur läroplanen hela tiden. 

Utan man måste ju diskutera det, det är ju det det handlar om. Att reflektera över det 

man gör.”  

 ”Man lär sig av sina misstag. Det är det som är bra med dokumentation.”  

 ”Det är ju det som är så bra att man kan gå tillbaka och se, men det viktigaste är ju 

liksom att se framåt, barnets utveckling – att det utvecklas.”  
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 ”Jo men det är just det som jag sa att man synliggjort för sig själv att man verkligen 

gör grejer för förut var det lite svårt.”  

4.7 Utmaning/vidareutveckling 

Det talas i studien om att utmana barnen med hjälp av dokumentationen. 

 ”dokumenterar jag ett barn så vill jag ju liksom se den röda tråden i den utvecklingen. 

Och det kan jag ju påverka många gånger och jag kan ju utmana barnet.”  

4.8 Processen 

Pedagogerna beskriver hur de synliggör barnens lärandeprocess på olika sätt  

 ”… så försöker vi ju nu påvisa en process när vi gör den andra dokumentationen, att 

det är nånting som händer”  

 ”Gången på det hela - vad vi har gjort, hur det gick till och vad det blev.”  

 ”Vi använder mycket genom samlingar och vi har upprepade sånger och övningar och 

eh, dokumenterar utvecklingen därigenom”  

4.9 Läroplanen 

Studiens pedagoger nämner läroplanen 

 ”Man måste jobba med läroplanen för att lära sig den… (…) Att man verkligen öppnar 

läroplanen och tittar vad det står.”  

 ”Det är ju ändå den man ska arbeta efter.”  

 ”… just nu enligt den nya läroplanen så är det ju mest alltså deras egna utveckling.”  

4.10 Kvalitet 

Studiens pedagoger beskriver kvalitetsaspekten på olika sätt. 

 ”personalen som dokumenterar är ju inte med i verksamheten – de ser verksamheten 

genom kameran… och jag menar, man ska ju vara här och nu med barnen (…) och att 

man inte alltid håller på med kameran, utan man gör … att man tar ut vissa tillfällen. 

För det är ju bättre med kvalitet än med kvantitet…”  

 ”Det ska liksom inte va något flams. Det är väldigt… En bra dokumentation helt 

enkelt, för just det barnet.”  

 ”Det är jättesvårt att, för det först att välja ut när, när man liksom ska anteckna å ta 

foto”  
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5 ANALYS 

De intervjuade pedagogernas svar under intervjuerna visar på olika sätt att tolka läroplanens 

riktlinjer vad gäller arbetet med pedagogisk dokumentation. Kroeger & Cardy (2006) och 

Lenz Taguchi (2000) beskriver i sina studier att dessa olika tolkningar leder till att den 

pedagogiska dokumentationen inte ser lika ut från förskola till förskola. För att analysera 

pedagogernas utsagor kommer dessa att kopplas ihop med denna studiens första del – 

forskningsbakgrunden med intentionen att tolka kommunicerade uppfattningar av pedagogisk 

dokumentation. 

5.1 Fotografering 

Fotografering av barnen och deras alster är den mest frekvent använda dokumentationsformen 

visar studien. Detta visar även forskningen: Åberg & Lenz Taguchi (1997, 2005) beskriver att 

det är lätt att synliggöra dokumentationen med hjälp av bilder, i pärmar eller på väggarna. 

Många förskolor följer barns utveckling rent visuellt genom att fotografera barnen vid olika 

tidpunkter under deras tid i verksamheten (Lenz Taguchi, 2000). Detta kan vara några av 

skälen till att sju av åtta respondenter nämner fotografering som en viktig del av den 

pedagogiska dokumentationen. Wehner-Godée (2000) och Lind (2010) menar att foton är ett 

bra material att samlas och samtala om och enligt två av de tillfrågade pedagogerna i denna 

studie anser att fotografier väcker ett naturligt intresse hos både barn och vuxna, som sedan 

kan tas tillvara i verksamheten på olika sätt. Kroeger & Cardy (2006) anser också att en 

visuell dokumentation ger barn större möjlighet till reflektion och Lind (2010) påpekar att 

detta främjar verksamhetens utveckling först då pedagoger och barn tillsammans upptäcker 

lärandeprocesser i fotografierna.  

 

I studien beskriver en pedagog att hon tycker fotografier i själva verket är nödvändiga då de 

allra yngsta barnen ska dokumenteras, där dialog mellan barnen och barn/vuxen saknas. 

Sparrman & Lindgren (2010) bekräftar dessa tankar i sin studie och menar att pedagogen får 

en djupare insikt i barns tankar samt hur deras vardag ser ut på förskolan med hjälp av att 

reflektera över den visuella dokumentationen. Samtidigt som pedagoger kan känna att visuell 

dokumentation bidrar till att synliggöra barns lärandeprocesser (red. Giudici & Rinaldi, 2001) 

kan det också skapa en känsla av stress hos pedagoger. Detta ger en av denna studies 

respondenter uttryck för då hon, samtidigt som hon ser fördelarna med fotografier att samtala 
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kring och sätta i barnens pärmar, känner att hon inte till fullo behärskar den moderna 

tekniken, kameran och datorn. 

5.2 Portfolio 

Lenz Taguchi (2000) menar att pedagogisk dokumentation kan vara att pedagoger samlar 

information i form av barns alster, fotografier samt anteckningar av/om barn. Portfolio i form 

av personliga pärmar nämns i studien av fem pedagoger bland annat som en översikt av det 

barnet upplever på förskolan. Forskningsbakgrunden visar att övervägande delen förskolor 

dokumenterar barns görande i verksamheten (Lind, 2010; Bjervås, 2011). I studien berättar en 

pedagog att det i just det rektorsområdet finns gemensamma instruktioner för vad som ska 

finnas med i barnens portfolio. Traditioner nämns av en pedagog som exempel på portfolions 

innehåll, en annan beskriver hur innehållet följer barnets utveckling ur olika perspektiv 

(genom barnintervjuer, mätning av den fysiska tillväxten) till dess det slutar på förskolan. En 

av fördelarna med portfolio upplevs av pedagoger i studien vara att barnen tycker om att titta i 

sina pärmar. En förklaring till detta är, enligt Lindö (2009); Lenz Taguchi (1997) och Giudici 

& Rinaldi (2001), dokumentationens estetiska utformning där barnen själva kan se och vara 

stolta över vad de gjort och hur de utvecklats. Detta ger barnen möjlighet att återkoppla till 

tidigare erfarenheter och kan i sin tur bidra till att stärka deras identitet, menar författarna 

(a.a.). Även för pedagogen kan portfolioarbetet vara positivt och spännande, vilket också 

uttrycks i studien. Lenz Taguchi (1995) menar att då dokumentationsarbetet inbegriper och 

berör alla på förskolan blir den levande och en del av verksamheten och upplevs positivt av 

både barn och vuxna. 

5.3 Arbetsmaterial 

Forskning pekar på att grundtanken med den pedagogiska dokumentationen bygger på att den 

ska ligga till grund för och påverka verksamhetens ständiga förändrings- och 

utvecklingsarbete (Lenz Taguchi, 1997; Wehner-Godée, 2000). Författarna poängterar också 

barnens och vuxnas lika värde i dokumentationsprocessen, att allas kompetenser är 

bidragande i lärandeprocessen. En pedagog i denna studie beskriver detta perspektiv av 

pedagogisk dokumentation som arbetsmaterial som integreras i den dagliga verksamheten på 

förskolan. Hon berättar hur barnens och pedagogernas ömsesidiga erfarenheter används för att 

skapa sagor eller kort med olika aktuella fenomen som sedan nyttjas i olika aktiviteter. Pelo 

(2006) menar att ett sådant arbetssätt förvandlar begreppet dokumentation till ett aktivt verb 

till skillnad från ett passivt substantiv. Wehner-Godée (2000) beskriver att en gemensam 
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process mellan barn och vuxna är grundläggande i en Reggio Emiliainspirerad verksamhet. På 

det sättet kan pedagoger både fokusera på barns lärandeprocesser, kommunicera den med 

omgivningen, samtidigt som den egna yrkesrollen och lärprocessen synliggörs (Lind, 2010; 

Lenz Taguchi, 1997). Detta sociala samspel som leder till verksamhetsutveckling beskrivs av 

Lindgren (2008) som ett synliggörande av didaktiken i förskolans vardag. Lenz Taguchi 

(1997) beskriver konsekvensen av detta arbetssätt som ett kommunicerande av kunskap som 

möjliggör för barn och vuxna att lära om och av varandra. 

5.4 Anledningar till dokumentation 

Forskning visar att pedagoger inte har någon utbildning i pedagogisk dokumentation och av 

den orsaken har för lite kunskap om vad begreppet kan innebära och för vem 

dokumentationen ska ske (red. Given, 2010). Historiskt sett har dokumentationen handlat om 

att observera och notera avvikelser i barns utveckling eller beteende (Grieshaber & Amos 

Hatch, 2003). Dagens tanke med pedagogisk dokumentation, enligt skollagen (2010:800), är 

att synliggöra och lyfta barns förmågor och utveckling samtidigt som den egna verksamheten 

utvärderas. Alltså handlar dokumentationen idag om helt nya perspektiv som Grieshaber & 

Amos Hatch (2003) menar ibland leder till en känsla av otillräcklighet hos pedagogerna som 

inte främjar barnen och verksamhetens utveckling. 

 

5.4.1 För barnen 

Pedagoger i studien säger att pedagogisk dokumentation är för barnen på olika sätt: pedagoger 

beskriver att dokumentationen är betydelsefull för barnen då de intresserar sig för och tar del 

av den. En annan pedagog säger att hon upplever att dokumentationen möjliggör att barnen 

ser en röd tråd i det som sker på förskolan och att det är viktigt att både pedagoger och barnen 

är delaktiga i verksamheten. Samma tanke hittas i Kroeger & Cardys (2006) forskning som 

menar att barnet konstruerar sin egen kunskap utifrån de erfarenheter det har. Genom att 

värdesätta och ta vara på barns förmågor i verksamhetens utvecklingsarbete förbättras också 

möjligheten för barnen att utvecklas (a.a.). Även Lindgren (2008) menar att pedagogers 

kunskap om barns förutsättningar och behov skapar möjlighet att möta varje barn där de 

befinner sig i sin utveckling.  

 

Ytterligare ett skäl till varför dokumentationen görs för barnen beskrivs av en pedagog då hon 

säger att den underlättar då barnen ska återkoppla till vad som hänt på förskolan, ett verktyg 
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som synliggör vad som skett tidigare. Genom samtal med barnen om deras upplevelser och 

hur dessa uppfattades, baseras verksamheten på det fenomenologiska perspektivet (Pramling 

Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003; Lenz Taguchi, 2000). Författarna menar att detta är 

viktigt för förskolans öppna förhållningssätt gentemot barnens delaktighet i verksamheten. 

 

5.4.2 För föräldrarna 

Studiens pedagoger säger att den pedagogiska dokumentationen även görs för föräldrar och 

anhöriga till barnen utan närmare förklaring av vilken anledning: ”Och så är det ju för 

föräldrarna…”. Enligt läroplanen (Lpfö98/10) ska inte bara barn och pedagoger vara delaktiga 

i förskolans verksamhet utan även föräldrarna, och detta poängterar också Lindö (2009). Allra 

helst den visuella dokumentationen beskrivs skapa en större inblick i förskolans vardag, enligt 

Sparrman & Lindgren (2010). Pelo (2006) menar i sin forskning att barns upplevelser och 

livsvärldar ofta inte synliggörs eller tas på allvar i dagens samhälle. Hon tror att föräldrars 

insyn i förskolan skapar förutsättningar för ett större engagemang hos både pedagoger och 

föräldrar (a.a.). Både MacDonald (2007) och Pelo (2006) anser att pedagogisk dokumentation 

kan fungera som utgångspunkt för dialog och samverkan mellan förskolan och hemmet. Dock 

kan detta samarbete inte komma till stånd om dokumentationen, istället för att visa hur man 

arbetar på förskolan och vad som sker där, blir ett verktyg som visar att verksamheten 

genomför olika aktiviteter (Asp Onsjö, 2011). 

 

5.4.3 För pedagogerna  

Pedagogerna menar att den pedagogiska dokumentationen även är för dem själva på olika sätt. 

En pedagog tycker att dokumentationen ger nya inblickar i verksamheten, att den blickar 

framåt och hon upplever sin egen utveckling i detta arbete positivt. Detta, menar Given (red, 

2010) och Lenz Taguchi (2000), är en av den pedagogiska dokumentationens starka sida: ett 

verktyg som möjliggör för pedagoger att se och utvärdera sig själv och sin verksamhet i ett 

ständigt pågående utvecklingsarbete. Fler pedagoger i studien talar om att dokumentationen är 

bra för att kunna göra tillbakablickar i verksamheten för att utvärdera. Ett sådant arbetssätt 

stöds av skollagen (2010:800), som poängterar att den pedagogiska dokumentationen har som 

syfte att sätta barn och dess lärande i centrum.  
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Ytterligare anledning till varför pedagogerna i studien dokumenterar pedagogiskt är att se vad 

som hänt på förskolan och att det har hänt något. En pedagog tycker att hon genom 

pedagogisk dokumentation lär sig att se barns utveckling och en annan håller med, men menar 

att dokumentationen mest visar vad som hänt i verksamheten med barnen, inte att den riktar 

sig till pedagogerna själva. Detta är något som Bjervås (2011) ser i sin studie och hon drar 

slutsatsen att nutidens förskola har svårt att hitta arbetsmetoder som fungerar vad gäller 

pedagogisk dokumentation, som är ett relativt nytt fenomen. 

5.5 Tiden 

Fler än hälften av pedagogerna tyckte att tiden spelade en stor roll i arbetet med pedagogisk 

dokumentation och svårigheten att hitta tid för reflektion omkring gjord dokumentation 

beskrivs samt att hitta sätt att gå vidare utifrån gjorda erfarenheter. En pedagog menade att det 

tar tid att bearbeta dokumentationen så att den kan användas i verksamheten, en annan 

menade att avdelningen, förutom att hitta en fungerande arbetsmodell, behövde mer personal 

som frigör tid för planering och nödvändig reflektion. Dilemmat med tid/personalbrist är 

något som Buldu (2010) och Kroeger & Cardy (2006) i sina studier menar att närapå alla 

pedagoger brottas med i den dagliga verksamheten. Bjervås (2011) tar upp samma problem 

och menar dessutom att dokumentationsarbetet tar längre tid än det behöver på grund av att 

pedagogernas osäkerhet om vad som ska göras och hur. Osäkerheten omkring fungerande 

arbetsmetoder beskrivs som en övergående inledningsfas, som med tid och bearbetning kan 

övergå till ett positivt engagemang för både pedagoger och barn. En av pedagogerna i denna 

studie upplevde till en början dokumentationsarbetet som onödigt tidskrävande, men tyckte att 

arbetet flöt på bättre med tiden och med mer erfarenhet. Dock menade hon att det fortfarande 

var så att hon fick arbeta övertid för att hinna färdigställa dokumentationen. Respondenternas 

svar visar också att dokumentationsarbetet upplevs som ett stressmoment när viljan finns att 

hinna mera. En av pedagogerna i denna studie frågar sig varför de ska lägga ner så mycket tid 

på den pedagogiska dokumentationen. Asp Onsjö (2011) beskriver att det allt viktigare 

kvalitetsarbetet på förskolorna paradoxalt nog tar alltmer tid av pedagogers tid, som i sin tur 

har allt mindre tid för reflektion. Kroeger & Cardy (2006) menar dessutom att pedagogisk 

dokumentation hindrar pedagoger att hinna med att utföra andra viktiga uppgifter i 

verksamheten. 
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5.6 Reflektion/diskussion 

5.6.1 Barnen 

Studien visar att hälften av de tillfrågade pedagogerna använder sig av någon form av 

reflekterande arbetssätt tillsammans med barnen. Två av pedagogerna beskriver på liknande 

sätt hur de återvänder till barnens bilder och resonerar kring dessa för att gå vidare och få 

djupare förståelse kring det lärda och lärandet. Giudici & Rinaldi (2001) och Lenz Taguchi 

(1997) menar att dokumentationens syfte är just att synliggöra och låta barnen själva upptäcka 

sin lärandeprocess och dela denna med andra. Dokumentationen och de återkopplingar den 

kan ge ger möjligheter till meta-samtal med barnen som synliggör deras tänkande. (Elfström, 

2008) Denna typ av dialoger som studiens intervjuade pedagoger har berättat om är något som 

Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson (2003) talar om som metakognitiva dialoger; ett 

lärande om lärande, att genom olika typer av samtal kan barnet inte bara bli medveten om det 

som var utan även det som är. 

5.6.2 Pedagogerna 

Resultatet av studien visar att majoriteten av pedagogerna på något sätt själva reflekterar över 

den dokumentation som framställts inom verksamheten. En av pedagogerna beskriver hur de 

diskuterar och kopplar dokumentationen och händelser kring denna till läroplanen. Samma 

pedagog trycker även på att det först är efter diskussion och reflektion dokumentationen blir 

pedagogisk. Pedagogens tankar återspeglas tydligt i forskningen som här menar att först då 

dokumentationen leder till samtal som därefter leder till någon form av utveckling av 

verksamheten som dokumentationen är pedagogisk. (Bjervås, 2011; Lindgren, 2008; Lindö, 

2009) Lenz Taguchi, (2000) menar att barn och pedagoger tillsammans bör utveckla 

dokumentationen och därmed även verksamheten. Hon menar även att dokumentationen skall 

ligga som grund för verksamhetens utformning. 

 

Studien visar att pedagogerna tycker att några av fördelarna med att dokumentera är dels att 

lära av de egna misstagen och se att verksamheten är innehållsrik för barnen men även att det 

kan vara ett verktyg att se individens utveckling. Den reviderade läroplanen för förskolan 

(Lpfö 98/10) trycker i hög grad på vikten av att dokumentera, följa upp, analysera barns 

utveckling och lärande och att utveckla verksamheten utifrån detta arbete. 
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5.7 Utmaning/vidareutveckling 

I studien framkommer det endast en pedagog med tankar om att utmana barnen vidare genom 

den pedagogiska dokumentationen. Pedagogen menar att en röd tråd synliggörs i utvecklingen 

och pedagogen kan på så sätt utmana barnet ytterligare. Både Lind (2010) och Lenz Taguchi 

(2005; 2000) menar på samma sätt att dokumentationen just skall vara ett sätt att följa barns 

utveckling över tid för att skapa intresse och mening i lärandet och därmed föra verksamheten 

framåt med en vilja att utveckla och förändra. Åberg & Lenz Taguchi (2005) och Kroeger & 

Cardy (2006) tillägger att för att verksamheten skall utvecklas måste det synliggjorda lärandet 

vara starten för utmaningar i barnets fortsatta utveckling där detta inte är svar på allt utan ett 

sätt att skapa nya utmanande frågeställningar. 

5.8 Processen 

Studiens resultat visar att hälften av de intervjuade pedagogerna på något sätt synliggör den 

lärandeprocess barnen genomgår i verksamheten. Lindö (2009) samt Sparrman & Lindgren, 

(2010) menar i och med detta att en pedagogisk dokumentation kan ge ett bredare perspektiv 

på banens lärprocesser och deras vardag på förskolan. Mardell (i red. Giudici & Rinaldi, 

2001) skriver att dokumenterande inte handlar om att sätta upp saker på väggen utan viktigast 

är att kunna följa lärandeprocessen i detta. En av pedagogerna talar om just detta genom att 

säga att de vill se en process eller progression i arbetet. Lenz Taguchi (2000, 1995) tillägger 

att när dokumentationen synliggörs blir barnens lärandeprocesser en del av rummet, för alla 

att ta del av. Hon menar också att dokumentationen inte bara är ett sätt att se barnens 

processer, utan även ett sätt för pedagogerna att koppla vetenskapliga teorier till dessa. 

5.9 Läroplanen 

Studiens intervjuade pedagoger talar på olika sätt om läroplanen där en talar om vikten att 

arbeta med läroplanen för att till fullo förstå vad den handlar om för att i förlängningen kunna 

arbeta utifrån den. Både skollagen (2010:800) och läroplanen för förskolan (Lpfö 98/10) 

trycker på att pedagogisk dokumentation skall vara en form av utvärderingsverktyg för den 

egna verksamheten samt ett sätt att för pedagoger, barnet och barnets familj synliggöra 

barnets lärandeprocesser. 

 

En annan pedagog ger sin tolkning av läroplanen och säger att hon tycker att den i stor del 

handlar om individens utveckling. Det läroplanen (Lpfö98/10) säger är att den pedagogiska 

dokumentationen i första hand ska vara ett instrument för verksamhetens utveckling där 
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barnen ses som ett subjekt. Bjervås (2011) tillägger här är att det är pedagogernas, den 

verksamhet de driver, bemötande av barnens behov som skall vara till underlag för en 

bedömning och utvärdering, inte det enskilda barnets resultat. 

5.10 Kvalitet 

Studiens forskningsgenomgång tar upp problemaspekten i kvalitetsnivån i samband med 

pedagogisk dokumentation vilket även några av pedagogerna i studien gör. En pedagog 

belyser problemet med att den i personalen som dokumenterar i vissa omständigheter inte är 

direkt medverkande i verksamheten och tillägger vikten av att välja vilka tillfällen 

dokumentationen skall ske. Asp Onsjö(2011), Buldu (2010) och Kroeger & Cardy(2006) 

styrker i sin forskning att kravet på dokumentation i förhållandet till kvalitet är en paradox då 

dokumenterande pedagoger inte har möjlighet att medverka i verksamheten. Tiden finns helt 

enkelt inte till att både vara delaktig samt att dokumentera och reflektera. Det ansågs vara en 

dikotomi där pedagogerna antingen var delaktiga eller dokumenterade. 

 

En annan pedagog menar att det finns stora svårigheter att välja ”rätt” tillfälle att dokumentera 

vilket även Kroeger & Cardy(2006) såg i sin studie. Lindö (2009) talar om vikten av att i 

arbetslaget vara tydlig med målet med den pedagogiska dokumentationen. Att tillsammans 

bestämma vad som skall tittas på och vad som förstås skall, detta för att undvika att 

dokumentationen blir rörig och ofokuserad. Kroeger & Cardy(2006) tillägger här att 

problemet med pedagogisk dokumentation är att det är ett nytt sätt att tänka, den pedagogiska 

dokumentationen har flera syften och att förstå hela principen kan vara svårt. 

 



47 

6 DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion 

Vid varje steg i empiriprocessen har det gjorts olika val av forskningsansats, metod, urval, 

genomförande, bearbetning, analyserande och etiska överväganden – alla dessa val och 

formuleringar är gjorda subjektivt och utifrån olika personliga tolkningar och föreställningar 

(Kohler Riessman, 1993). Dessutom är det mer än det språkliga som tolkas under 

intervjuerna, då språket blir ett transparent medium som möjliggör tolkningar av 

underliggande meningar (a.a.). ”Although the goal may be to tell the whole truth, our 

narratives about others´ narratives are our worldly creations” (Kohler Riessman, 1993;15). 

Därför har arbetet med att tydligt redogöra för gjorda val i studiens alla delar varit extra 

viktigt. Studiens validitet och reliabilitet beror delvis på huruvida medverkande pedagoger 

och vi har menat samma sak då vi talar om den pedagogiska dokumentationen, det vill säga 

om den mätt vad som avsågs mätas (Patel & Davidson, 2003; Uljens, 1989). Vi anser att 

pedagogisk dokumentation är ett allmänt vedertaget begrepp som inte behöver förklaras eller 

förtydligas för respondenterna. Däremot lägger olika individer olika innebörder i samma 

begrepp och det var vi medvetna om, utifrån denna medvetenhet formulerades studiens 

frågeställning: Vi ville undersöka hur pedagoger uppfattar pedagogisk dokumentation på 

kvalitativt olika sätt. Detta finner vi stöd för i forskningen, där Uljens (1989) menar att 

studien är giltig om den belyser det forskaren avser att belysa.  

 

Vi är även medvetna om att få respondenter gör anspråk på sin rätt att ifrågasätta studiens 

syfte eller frågor då de har samtyckt till medverkan (Schuman & Presser, 1996). Därför var 

utformningen av studiens frågor av stor vikt, något som styrks av Patel & Davidson (2003) 

och Uljens (1989) som betonar hur viktigt det är med intervjufrågornas formuleringar. Dessa 

utformades och baserades på forskningsbakgrunden, som i sin tur utgick ifrån studiens 

frågeställning (se bilaga 8.1). Schuman & Presser (1996) understryker de öppna frågornas 

betydelse för att lyfta fram respondentens röst, tankar och uppfattningar. Tanken var att 

studiens frågor naturligt skulle följa på varandra: om svaret på den efterföljande frågan inte 

redan behandlats av respondenten, ställdes den som den var, annars blev den till en 

förtydligande följdfråga. Viktigt att komma ihåg är dock att frågorna utgick ifrån oss, vår 

forskningsbakgrund och vårt perspektiv, även om respondenterna vid intervjuns slut fick göra 

tillägg om de tyckte något hade missats, en aspekt som även påpekas av Schuman & Presser 
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(1996). Denna möjlighet användes av sex av åtta respondenter, med den reservationen att våra 

frågor redan tidigare under intervjun till viss del hade styrt respondenternas tankar åt olika 

håll.  

 

Flera forskare (Trost, 2005; Patel & Davidsson, 2003; Kvale, 1996 Schuman & Presser, 1996) 

påpekar att respondenternas och forskarens positionering inte är neutrala i intervjusituationen, 

något vi också är medvetna om. Alternativet hade kunnat vara att istället göra en kvantitativ 

enkätundersökning till ett större antal pedagoger. Resultatet av denna hade dock inte kunnat 

svara på vår frågeställning på önskat sätt, då svarsalternativen i så fall i ännu större grad hade 

formats och styrts av oss. Genom kvalitativa intervjuer fick respondenterna möjlighet att tala 

relativt fritt om fenomenet pedagogisk dokumentation, då frågeställningen begränsade 

intervjuområdet. Det är dock ingen naturlig situation att bli intervjuad, förhållandena är 

ojämlika då respondenterna kan känna sig ställda till svars eller söker efter att svara ”rätt”. 

Denna press har vi, inför varje intervjutillfälle, försökt att minska genom att beskriva studiens 

syfte, vald forskningsansats samt informera om hur intervjumaterialet skulle användas. 

Respondenterna har, förutom detta, även tagit del av sin rätt till konfidentialitet, enligt 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Kvale (1996) menar dessutom att interaktionen 

mellan de medverkande vid intervjuerna antingen hämmar eller motiverar respondenter och 

intervjuare och att detta i sin tur inverkar på studiens resultat.  

 

Studiens reliabilitet och validitet påverkas således i varje moment av den mänskliga faktorn 

och kan därför inte visa en den kompletta sanningen (Patel & Davidsson, 2003; Trost, 2005; 

Schuman & Presser, 1996; Kohler Riessman, 1993; Uljens, 1989). Dessutom är vi medvetna 

om att långt ifrån all forskning inte har granskats, det skulle inte vara rimligt eftersom 

pedagogisk dokumentation är ett aktuellt ämne för många forskare runt om i hela världen. 

Den forskning som studien bygger på har dessutom bearbetats och tolkats utifrån oss själva, vi 

har dragit våra egna slutsatser, som läsaren får avgöra är rimliga och relevanta eller ej. Vi har 

försökt att vara så objektiva som möjligt vid kategoriseringen och analysering av 

intervjumaterialet genom att se på vad respondenterna verkligen sa, inte tolka vad vi tror att 

de menade. Trost (2005) menar att bearbetning och analysering av fler än en person ökar 

studiens validitet och reliabilitet. 

 

Det är orimligt att anta att studiens resultat kan gälla generellt för hela yrkeskåren pedagoger i 

förskolan, då den bygger på intervjuer av åtta pedagoger och deras uppfattning av pedagogisk 
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dokumentation. Det enda som är helt säkert i en kvalitativ forskningsstudie med 

fenomenologisk ansats, enligt Kvale (1996), är att resultatet i den gjorda undersökningen 

möjligen kan ge en vink om hur undersökningar med andra respondenter skulle kunna se ut. 

Dock visar studien vad den avsett, det vill säga de intervjuade pedagogernas uppfattningar av 

pedagogisk dokumentation. Hade mer tid funnits kunde med fördel fler pedagoger intervjuats 

för att utöka studiens resultatmaterial och därmed också möjliggjort beskrivning av en bredare 

bild av pedagogers kvalitativt olika uppfattningar av forskningsobjektet (Kvale, 1996; 

Bjurwill, 1995; Uljens, 1989). 

6.2 Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen kommer studien att koppla samman analysen med de nya insikter som 

har framkommit inom studiens forskningsområde. Forskningsgenomgången visar till stor del 

på att många pedagoger inte har någon eller tillräckligt utbildning inom området pedagogisk 

dokumentation utan handlar efter gamla normer och standarder där dokumentationen i 

förskolan handlade om att observera och notera avvikelser i barns utveckling eller beteende 

(Grieshaber & Amos Hatch, 2003; red. Given, 2010). Här har vi sett att även om dagens tanke 

med dokumentation är enligt skollagen (2010:800) att synliggöra och lyfta barns förmågor 

och utveckling samtidigt som den egna verksamheten utvärderas så fokuserar pedagoger 

främst på barnens utveckling medan verksamhetsutvecklingen hamnar lite i skymundan. 

Pedagogerna i studien uppmärksammar barnens utveckling på flera sätt, bland annat genom 

fotografering, som här är den mest förekommande dokumentationsformen. Wehner-Godée 

(2000) och Lind (2010) menar att foton är ett bra material att samlas och samtala om och två 

av de tillfrågade pedagogerna i denna studie anser att fotografier väcker ett naturligt intresse 

hos både barn och vuxna.  Här menar vi i enlighet med Sparrman & Lindgren (2010) och red. 

Giudici & Rinaldi (2001) att fotografering och visuell dokumentation kan ge en djupare 

förståelse för barnens vardag i förskolan och större möjlighet till reflektion med tillägg att om 

föregående skall inträffa behöver pedagogerna bearbeta det material som samlats in. En av 

pedagogerna i studien menar till och med att fotografering är nödvändigt i arbetet med små 

barn då den språkliga kommunikationen saknas.  

 

Olika sätt att bearbeta materialet beskrivs från pedagogernas sida genom användandet av 

portfolio där bilder och annan dokumentation sätts in eller för allmän beskådan på väggen. 

Portfolion eller pärmen beskrivs av pedagogerna i studien som ett material som ger en tydlig 

översikt om barnets upplevelser på förskolan, det kan finnas tydliga riktlinjer över innehållet 
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från områdesansvarig eller lokala bestämmelser men återkommande är att portfolion skall 

följa barnets utveckling ur olika perspektiv. Den stora fördelen som lyfts fram av studiens 

pedagoger är barnens eget intresse av portfolion. Lindö (2009), Lenz Taguchi (1997) och 

Giudici & Rinaldi (2001) menar att en estetiskt tilltalande dokumentation gör att barnen vill 

utforska den egna utvecklingen och dessutom vara stolt över det som var och den process de 

gått igenom för att komma dit de är idag. Flera av pedagogerna i studien gav uttryck för att de 

såg fördelar i att ha en tydlig samlingspunkt för samtal med och om barnen, att 

dokumentationen gav en ”röd tråd” som gav möjlighet till nya utmaningar för individen samt 

att dokumentationen blev ett verktyg för återkoppling och reflektion. Detta reflekterande och 

återkopplande arbetssätt, menar Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson (2003) och Lenz 

Taguchi (2000), är en spegling av det fenomenologiska perspektivet i förskolan där 

metakognitiva samtal synliggör barnens tänkande. Synliggörandet är något som Giudici & 

Rinaldi (2001) och Lenz Taguchi (1997) menar är ett av huvudsyftena med pedagogisk 

dokumentation samt att genom detta låta barnen upptäcka sin lärandeprocess och dela den 

med andra. Mardell (i red. Giudici & Rinaldi, 2001) skriver att viktigast i 

dokumentationsprocessen är att kunna följa lärandeprocessen. Vi tycker oss se en trend i att 

pedagogisk dokumentation används i verksamheten, dock inte fullt ut. Detta då processen inte 

alltid synliggörs utan reflektionsarbetet slutar då materialet sätts upp på väggen eller in i 

pärmen. I och med detta finns en önskan att ta ett steg till och använda nyvunna insikter i 

verksamhetens utveckling i enlighet med Lenz Taguchi (2000, 1995) som menar att 

dokumentationen inte bara är ett sätt att se barnens processer, utan även ett sätt för 

pedagogerna att koppla vetenskapliga teorier till dessa. red. Giudici & Rinaldi (2001) menar 

dock att dokumentationsarbetet kan skapa en känsla av stress hos pedagoger. Detta ger en av 

denna studies respondenter uttryck för då hon, även om arbetssättet har positiva möjligheter, 

känner att den moderna tekniken är för svår och hindrar möjligheterna. 

 

Negativa aspekter med pedagogisk dokumentation som funnits under arbetet med studien är 

förskolans ofta förekommande problem, tidsbrist. Flertalet pedagoger i studien lyfte att 

dokumentationen i sig tar för lång tid eller att det är svårt att finna tid för reflektion och 

bearbetning av det insamlade materialet. Bjervås (2011) behandlar problemet i sin avhandling 

och menar dessutom att dokumentationsarbetet tar längre tid än det behöver på grund av att 

pedagogernas osäkerhet om vad som ska göras och hur. Lindö (2009) talar om vikten av att i 

arbetslaget vara tydlig med målet med den pedagogiska dokumentationen vilket även 

synliggjorts i studien där en av pedagogerna talat om vikten av att diskutera och använda 
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dokumentationen under arbetslagsmöten. Vi menar att arbetslaget gemensamt behöver 

bestämma vad pedagogisk dokumentation innebär, detta för att undvika att dokumentationen 

blir rörig och ofokuserad. Asp Onsjö (2011) och Kroeger & Cardy (2006) beskriver 

kvalitetsarbetet med pedagogisk dokumentation som paradoxalt då det tar mer av 

pedagogernas tid. Tid som kunde ha lagts på reflektion eller andra viktiga uppgifter i 

verksamheten. En pedagog beskriver hur detta återspeglas i verksamheten då hon menar att 

den dokumenterande pedagogen inte är direkt medverkande i verksamheten och därför inte 

känner sig delaktig. Vi tycker att, i enlighet med det pedagogen tillägger, att det är viktigt att 

vara selektiv i vad som dokumenteras. Detta för att minimera risken för den ”antingen eller” 

dikotomi som beskrivs av Asp Onsjö (2011), Buldu (2010) och Kroeger & Cardy (2006) där 

pedagogerna antingen är delaktiga i verksamheten eller dokumenterar. Vi ser även detta, 

genom respondenternas svar, att det är svårt att helt distansera sig från verksamheten i 

dokumentationsarbetet. Vi menar dock att detta inte är nödvändigt då pedagogen alltid har ett 

subjektivt perspektiv på verksamheten och barnen, dessutom ser barnen inte skillnad på en 

dokumenterande och en ”vanlig” pedagog. 

 

Flertalet av pedagogerna i studien upplever positiva aspekter med pedagogisk dokumentation 

kopplat till den personliga yrkesutvecklingen, de ger uttryck för att dokumentationen ger nya 

inblickar i verksamheten, både tillbakablickande och framåtsträvande, samt att 

dokumentationen ger möjlighet att lära av egna misstag. Studien visar att pedagogerna 

reflekterar över den dokumentation som framställts och försöker hitta kopplingar till det som 

gjorts till läroplanen. En av pedagogerna nämner även här något mycket betydelsefullt som 

får stort stöd i forskningen; dokumentation blir först pedagogisk när den diskuterats och 

reflekterats över. Det vi tycker oss se här är att trots att pedagogerna talar om ett reflekterande 

arbetssätt, saknas en tanke som Bjervås (2011), Lindgren (2008) och Lindö (2009) ger utryck 

för när de menar att samtalen måste leda till någon form av verksamhets utveckling för att 

kallas pedagogisk. Denna avsaknad av intention tror vi beror på missförstånd i tolkningar av 

läroplanen, där flertalet av pedagogerna endast talar om att läroplanen tar upp att dokumentera 

barns utveckling. Det läroplanen (Lpfö98/10) menar enligt vår tolkning är att den pedagogiska 

dokumentationen i första hand ska vara ett verktyg för verksamhetens utveckling som 

därigenom skall främja barns utveckling. 

 

Flera av pedagogerna beskriver att de trots att de dokumenterar först och främst för barnen 

kan känna att de i mångt och mycket skapar en tilltalande dokumentation för föräldrarnas 
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skull, vilket vi till viss del menar kan vara bra då denna blir ett naturligt samtalsämne att 

samlas kring då läroplanen (Lpfö98/10) menar att även föräldrarna skall vara delaktiga i 

förskolans verksamhet. Dock kan detta samarbete enligt Asp Onsjö (2011) inte ske om 

dokumentationen, istället för att visa förskolans pedagogiska arbete och de processer som sker 

i detta, blir ett verktyg för att endast visa genomförandet av olika aktiviteter. Detta ger en av 

studiens respondenter exempel på då hon menar att dokumentationen ibland kan kännas som 

bevismaterial som visar att aktiviteter genomförts och hur det har gått till. Vi menar att fler 

diskussioner i arbetslagen och klarare mål med den pedagogiska dokumentationen istället 

skulle ge pedagoger möjlighet att utveckla olika sätt att dokumentera och då också hitta fler 

vägar att nå föräldrarna, engagera dem att medverka och inverka i verksamheten. 

 

I studiens resultat och analys framgår de olika pedagogernas sätt att tolka läroplanens mål och 

syfte med pedagogisk dokumentation. Pedagogerna menar att det är viktigt att arbeta aktivt 

med läroplanen för att till fullo förstå innebörderna i denna och därmed i förlängningen kunna 

arbeta utifrån den.  Vi insåg snart att även om svaren från de olika pedagogerna på många sätt 

liknade varandra fanns där vitt skilda sätt att tolka begreppet pedagogisk dokumentation och 

vilka delar som ingår i denna arbetsuppgift. Detta beskriver Kroeger & Cardy (2006) och 

Lenz Taguchi (2000) i sina studier att olika tolkningar leder till olika arbetssätt kring den 

pedagogiska dokumentationen och därmed att det inte ser lika ut från förskola till förskola. Vi 

anser att detta inte behöver vara ett problem så länge arbetet har tydliga mål, är 

framåtsyftande och driver verksamhetens utveckling. Problemet ligger, anser vi, i att 

verksamhetsutveckling inte kommuniceras som ett tydligt syfte och mål. Avsaknaden av 

denna kategori tyckte vi var så anmärkningsvärd, då det är centralt i forskningsbakgrunden, 

att den tas upp under en egen rubrik nedan. 

6.2.1 Verksamhetsutveckling 

Alla författare i studiens forskningsbakgrund betonar på olika sätt att den viktigaste 

anledningen till pedagogisk dokumentation i förskolan är verksamhetens utveckling, något 

som även läroplanen för förskolan (Lpfö98/10) understryker. I vår studie är det inte någon av 

pedagogerna som sätter ord på detta, däremot beskrivs arbetssätt och metoder för den 

pedagogiska dokumentationen som säkerligen leder till verksamhetsutveckling. Hur en av 

pedagogerna beskriver deras användande av pedagogisk dokumentation som ett 

verksamhetsintegrerande material, visar på ett verksamhetsutvecklande arbetssätt. Däremot 

sätter pedagogen inte ord på detta, vilket Lind (2010), Lindgren (2008) och Lenz Taguchi 



53 

(1997) menar är en viktig del i förskolans arbete: att kommunicera och synliggöra syfte och 

mål med förskolans arbetssätt. Given (red. 2010) och Lenz Taguchi (2000) menar att 

pedagoger med hjälp av pedagogisk dokumentation kan reflektera och utveckla verksamheten. 

Detta är något som en av respondenterna i studien beskriver då hon menar att 

dokumentationen ger inblickar i deras arbete och som hon känner är framåtsyftande och 

utvecklar henne i den egna yrkesrollen. Barns synliggjorda lärande genom pedagogisk 

dokumentation skapar förutsättningar att se verksamhetens roll och utvecklingsmöjligheter i 

densamma, enligt Lindgren (2008), Åberg & Lenz Taguchi (2005), Kroeger & Cardy (2006).  

Emellertid nämns verksamhetsutvecklingen i läroplanen (Lpfö98/10), under ”Uppföljning, 

utvärdering och utveckling” som så betydelsefull att den kunde förväntas kommuniceras ute i 

verksamheten. Vi menar att möjligen kan det vara så att pedagogerna, då de talar om sin egen 

utveckling genom användandet av pedagogisk dokumentation, även kopplar verksamhetens 

utveckling till sin egen som en självklarhet, som de inte kommunicerar. Om så inte är fallet 

kan en större satsning på pedagogers vidareutbildning i ämnet komma att fordras för att 

förskolorna ska kunna arbeta i linje med läroplanens strävansmål efter en hög kvalitet ute i 

verksamheten. 

6.2.2 Dokumentation i utländska texter 

Begreppet pedagogisk dokumentation finns med i titeln på många av de utländska 

forskningsartiklarna (se referenslista), men i löpande text återkommer begreppet mindre ofta, 

utan benämns endast som dokumentation. Detta är något vi är medvetna om och har därför 

tittat närmare på hur dessa forskare behandlar begreppet dokumentation, i vilket sammanhang 

och hur begreppets innebörd beskrivs av de olika forskarna. Allt för att styrka dessa artiklars 

relevans för vår studie, både vad gäller underlag i forskningsbakgrund, intervjufrågor, resultat, 

analys, diskussion och slutsats.  

 

MacDonald (2007) utgår i sin studie ifrån Reggio Emilias förhållningssätt till den 

pedagogiska dokumentationen och pratar om att synliggöra hur barn lär i olika situationer. 

Hon, liksom Pelo (2006), poängterar, att pedagogisk dokumentation är en metod som kan ge 

insikt om styrkor och förmågor hos barnen samtidigt som den även ger förskolan möjlighet att 

samarbeta och föra en dialog med hemmen. MacDonald (2007) räknar i sin studie upp olika 

begrepp som kopplas samman med pedagogisk dokumentation, bland annat reflektion och 

metakognition, som även nämns i denna studies forskningsbakgrund och som vi menar är 

typiskt och grundläggande för att dokumentation ska räknas som pedagogisk. Även i Buldus 
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(2010) studie poängteras reflektion som ett centralt begrepp i dokumentationsarbetet på 

förskolan. Pelo (2006) säger i sin studie att dokumentationen ska ses som och vara ett aktivt 

verb snarare än ett passivt substantiv, som är en del i processen att utmana barn i olika 

lärandesituationer. Hon säger att en viktig del i dokumentationen är barnobservation, men 

betonar också att dessa observationer endast ligger till grund för det fortsatta arbetet (a.a.). 

Den fortsatta beskrivningen av förskolans dialog och samarbete med barnen och hemmen, 

som även återfinns i Sparrman & Lindgrens (2010) studie, menar vi, pekar på en pedagogisk 

dokumentation. Sist nämnda författare berättar också om den visuella dokumentationen som 

ger pedagoger bättre möjlighet att förstå barnen och deras intentioner och hur verksamheten 

då kan möta och utmana dem i deras utveckling.  

 

Vi tycker även att Kroeger & Cardy (2006) beskriver dokumentationsarbetet som ett typiskt 

pedagogiskt redskap med återkopplande, reflekterande samtal för att synliggöra barns lärande, 

verksamhetens utveckling och möten med barnen som centrala begrepp. Författarna talar om 

en ”lyssnandets pedagogik” som grund i dokumentationsarbetet, något även docent Hillevi 

Lenz Taguchi vid Stockholms lärarhögskola beskriver i sin forskning. Då Kroeger & Cardy 

(2006) även talar om Reggio Emiliapedagogiken som en central förebild för dokumentation, 

menar vi att deras studie pekar på dokumentationen som pedagogisk dock utan ”pedagogisk” 

som prefix. Given (2010) beskriver dokumentationsarbetet som en möjlighet till lärarens 

utveckling av sin egen yrkesroll och verksamheten, ett underlag som både synliggör barns 

lärande och ger möjlighet för alla att medverka i verksamheten. På liknande sätt talar även 

Grieshaber & Hatch (2003) om vad vi menar är pedagogisk dokumentation. Emellertid, menar 

sist nämnda författare, att denna arbetsform, sprungen ur Reggio Emiliapedagogiken, inte kan 

implementeras överallt i världen, på grund av kulturskillnader. 

6.3 Slutsats 

I studien kom vi fram till att alla respondenter dokumenterar, om än på olika sätt, och att 

kameran är det mest frekvent använda verktyget i detta arbete. Även om respondenternas svar 

till stora delar påminner om varandra, var ändå tolkningarna väldigt olika innehållsmässigt 

gällande vad som ingår i begreppet pedagogisk dokumentation. Vad som dokumenteras och 

hur detta sedan används i verksamheten är olika men främst visar studien att pedagoger 

koncentrerar sig på att dokumentera barns utveckling, något som läroplanen sätter som en 

central del i dokumentationsarbetet. Detta, menar vi, visar hur svårtolkad läroplanen faktiskt 

är, trots dess intention att vara lättillgänglig och öppen för individuella utformningar av 
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förskolans verksamhet. Dessa olikheter vad gäller arbetssätt ser vi inte som ett problem om 

målen är tydliga och driver såväl förskolans verksamhet som barnens utveckling framåt. 

Enligt oss, baserat på studiens resultat, ligger problemet till stor del även i att pedagoger inte 

kommunicerar förskolans verksamhetsutveckling som den pedagogiska dokumentationens 

främsta mål och syfte. 

6.4 Sammanfattning 

Vi har gjort denna studie i syfte att undersöka hur pedagoger i förskolan uppfattar begreppet 

pedagogisk dokumentation då detta ingår som en central del i förskolans kvalitetsarbete, 

enligt den reviderade läroplanen för förskolan. Utifrån respondenternas svar ville vi sedan 

synliggöra om styrdokumentens riktlinjer upplevs som tillräckligt tydliga för pedagoger i 

verksamheten. Studiens teoretiska utgångspunkt är det sociokulturella lärandeperspektivet, då 

detta är en naturlig del i pedagogisk dokumentation, med artefakter som är både materiella 

och personella i dokumentationsarbetet. Den metodologiska utgångspunkten har varit 

kvalitativa intervjuer ur ett fenomenologiskt perspektiv, eftersom vi fann att denna ansats 

möjliggör svar på hur individers subjektiva uppfattningar av fenomenet pedagogisk 

dokumentation, vilket var vår frågeställning.  

 

Forskningen som studien bygger på visar hur den pedagogiska dokumentationen har sitt 

ursprung i den italienska Reggio Emiliapedagogiken, där den är ett redskap som synliggör 

lärandeprocesser för barnen själva och deras omgivning i syfte att anpassa verksamheten efter 

nyvunna insikter. Forskningen såväl som studiens resultat pekar på dilemman som kan uppstå 

i dokumentationsarbetet då pedagoger söker efter fungerande metoder, bland annat 

diskussioner om när och vad som ska dokumenteras, vem dokumentationen riktar sig till och i 

vilket syfte. Alla forskare i litteraturbakgrunden är rörande eniga om att dokumentationen blir 

pedagogisk först då den leder till reflektion och syftar till barns, pedagogers och 

verksamhetsutveckling. Studiens resultat visar att pedagogerna i huvudsak dokumenterar 

barns utveckling och även kan se sin egen yrkeskompetens öka i detta arbete. Däremot verkar 

verksamhetsutveckling vara ett perspektiv på det pedagogiska dokumentationsarbetet som inte 

alls kommuniceras av respondenterna, trots att läroplanen tydligt poängterar att detta är syftet 

med kvalitetsarbetet. Problemen vi ser är att pedagogerna inte sätter ord på 

verksamhetsutvecklingen, trots att några pedagoger berättar om verksamhetsutvecklande 

arbetssätt, som ett av dokumentationsarbetets syfte och mål. Vi menar att läroplanen, trots att 
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den ska ge möjlighet till fri tolkning i förskolans verksamhet, ändå behöver tydliggöras på 

olika sätt för att pedagoger ska kunna använda sin kompetens även i dokumentationsarbetet. 

6.5 Förslag till vidare forskning 

Hur påverkas förskolans verksamhet nationellt när förskolor arbetar med pedagogisk 

dokumentation på olika sätt? 

Kräver detta faktum ett förtydligande i läroplanen? 
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8 BILAGOR 

8.1 Intervjufrågor 

1. Vilka innebörder lägger Du i begreppet pedagogisk dokumentation? 

 

2. Hur använder Du dig av pedagogisk dokumentation i verksamheten?  

 

3. I vilket syfte används den pedagogiska dokumentationen och för vem? 

 

4. Hur ser Du på din egen yrkesrollsutveckling genom användandet av pedagogisk 

dokumentation?  

 

5. Finns det något Du vill tillägga, något väsentligt vad gäller pedagogisk dokumentation 

som Du tycker vi har missat under intervjun? 

 

8.2 Begrepp  

Fotografering, intresseväckande, pärmar, portfolie, dokumentera, tidspress, följa upp, 

intervjuer, arbetssätt, spännande, synliggöra, gemensamma erfarenheter, röd tråd, utvärdering, 

utveckling, se utveckling, gå tillbaka (återkoppling), reflektion, stressmoment, se framåt, tid, 

diskussion, resonera, läroplanen, pedagogiskt, tillsammans, utmana, påverka, process, 

verksamheten, anteckna, kvalitet, här och nu, välja tillfällen 

 


