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praktiken 

En studie om hur pedagoger arbetar med pedagogisk 
dokumentation i förskolan. 

Ida Wiberg och Marita von Kursell 

Sammanfattning 

Syftet med detta examensarbete om pedagogisk dokumentation är att undersöka hur pedagogisk 
dokumentation används av pedagoger för att utveckla det pedagogiska arbetet och verksamheten 
i förskolan. Undersökningen bygger på två frågeställningar.  Med hjälp av dessa två 
frågeställningar vill vi undersöka pedagogers uppfattningar om hur de arbetar med pedagogisk 
dokumentation och vad som kan utvecklas i verksamheten med hjälp av det.  

För att dokumentation ska bli pedagogisk måste det finnas ett gemensamt reflektionsarbete med 
syftet att föra den pedagogiska processen framåt.  

För att undersöka hur pedagoger uppfattar pedagogisk dokumentation har vi valt att genomföra 
intervjuer. Vi har intervjuat pedagoger på två olika förskolor och vi har använt oss av ett 
fenomenologiskt perspektiv för att förstå och tolka vårt material. Vidare har vi använt oss av 
Kvales �meningskoncentrering� som analysmetod. 

Vår undersökning visar att de intervjuade har en grundläggande förståelse om vad pedagogisk 
dokumentation innebär.  Det finns en hel del positiva effekter av att arbeta med pedagogisk 
dokumentation som till exempel att barnen får mer inflytande, arbetet blir roligare och 
pedagogerna får en bättre sammanhållning genom att de reflekterar och hjälper varandra att 
komma vidare i sitt arbete. Det har också framkommit att det finns en del svårigheter när man 
arbetar med pedagogisk dokumentation, nämligen att brist på tid är en ständigt påverkande 
faktor och att det finns en hel del etiska aspekter att ta hänsyn till. För att pedagogisk 
dokumentation ska vara givande för alla pedagogerna måste arbetslaget stödja varandra, sträva 
mot samma mål och då kan de uppleva att tidsbristen inte är så allvarlig och att de kan nå sina 
mål ändå. 

Nyckelord 

Dokumentation, pedagogisk dokumentation, verksamhetsutveckling, reflektion 

Nyckelord på engelska 

Preschool, documentation, kindergarten, reflection 
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Förord 

Vi vill tacka alla pedagoger som har deltagit i vår undersökning vilket har legat till grund för 
detta examensarbete. Vi är verkligen tacksamma för att ni tog er tid att delta i våra intervjuer. Vi 
vill också tacka varandra för ett bra och givande samarbete. Vi vill också tacka vår handledare, 
Tore West, för bra synpunkter samt snabb och givande respons.  

Detta examensarbete är ett resultat av gemensamt arbete. Marita har tagit ansvar för de 
internationella tidningsartiklarna och Ida har tagit ansvar för de svenska tidsskrifterna. Vi har 
delat upp böcker oss emellan men även om vi tagit ut en del fakta var för sig så har vi sedan 
gemensamt skrivit ihop arbetets slutliga text.  Det ända vi delade upp var att renskriva 
intervjuerna, från inspelning till pappersform, eftersom vi hade två intervjutillfällen skrev vi 
rent varsin intervju.  

Ida Wiberg och Marita von Kursell  

Stockholm 2008 
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Begreppsförklaring 

Pedagogisk dokumentation 
I boken �Varför pedagogisk dokumentation� (2007 s.34) skriver Lenz Taguchi att pedagogisk 
dokumentation är ett förhållningssätt och en kommunikation. Hon menar att pedagogisk 
dokumentation är ett verktyg som kan hjälpa pedagoger att få syn på individuella och 
gemensamma uttryck för barnen. Pedagogisk dokumentation som kommunikation kan till 
exempel vara när barnen kommunicerar sin erfarenhet och kunskap till pedagogen via bilder och 
målningar. Dokumentationen kan också göra så att pedagogerna på förskolan kan kommunicera 
tillbaka till barnen. De kan hjälpa barnen att få syn på sina egna tankar igen och på så sätt 
utveckla deras tänkande, bland annat genom att visa tidigare bilder när barnen arbetar och 
diskutera kring teckningar de har gjort.  

Det som skiljer dokumentation från pedagogisk dokumentation är hur materialet används. Den 
pedagogiska dokumentationen är ett sätt att föra den pedagogiska processen framåt (Åberg & 
Lenz Taguchi 2006 s.20).  

Elfström (2005) menar att pedagogisk dokumentation är �� ett kollektivt verktyg som bygger 
på ett gemensamt reflektionsarbete mellan barnen, mellan pedagogerna, mellan barn och 
pedagoger och mellan förskolan och familjen.�  Syftet med pedagogisk dokumentation är att 
förändra miljön i förskolan för att stödja lärande, lek, utforskande, samarbete och 
kommunikation.   

I detta examensarbete kommer begreppet �pedagogisk dokumentation� främst betyda och 
innebära ett verktyg för gemensamt reflektionsarbete för att utveckla det pedagogiska arbetet 
och verksamheten. 

Bakgrund 

I förskolans läroplan (lpfö 98) står det att �� genom pedagogisk dokumentation kan 
verksamheten i förskolan synliggöras och bli ett viktigt underlag i diskussionen kring och 
bedömningen av verksamhetens kvalitet och utvecklingsbehov.�  

Under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) har vi kommit i kontakt med dokumentation 
av olika slag och vi blev väldigt nyfikna över hur dokumentationen kunde kopplas till 
verksamhetens utveckling.  De vanligaste dokumentationsformerna som vi har sett är bilder på 
väggarna och portfoliopärmar, där varje barn har sin egen pärm där pedagogerna samlar olika 
material i text och bild. 

Eftersom det står i lpfö98 och även i annan litteratur som vi har läst om ämnet att pedagogisk 
dokumentation kan användas för att utveckla verksamheten väcktes ett ännu större intresse hos 
oss.  
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För fyra år sedan genomförde Skolverket en nationell utvärdering av förskolor (Skolverket 
2004).   Syftet var att undersöka hur kommuner och förskolor arbetade med, bland annat, 
pedagogisk dokumentation efter införandet av lpfö98 (Skolverket 2004 s.16).  Resultaten visar 
att en konsekvens av reformen och införandet av lpfö98 var att dokumentation har blivit allt 
vanligare i förskolor.  Den vanligaste formen av dokumentation som pedagoger använder 
koncentrerar sig mest på enskilda barns utveckling, medan en annan form handlar om det som 
händer runtomkring barn (aktiviteter och temaarbeten).  Rapporten visar att pedagogers syfte 
med den sistnämnda formen är att synligtgöra lärandeprocessen för barn samt att visa föräldrar 
hur deras barn utvecklas och vad de har gjort (Skolverket 2004 s.87).  

Även om pedagogisk dokumentation är ett redskap för att fullfölja lpfö98 visar Skolverkets 
rapport att dokumentationen sällan har en pedagogisk karaktär eftersom dokumentationen inte 
används så mycket för gemensam reflektion i arbetslaget eller med barn och föräldrar om hur 
verksamheten utövas (s.86). 

Vi vill veta mer om hur pedagogisk dokumentation används i verkligheten genom att höra 
erfarna pedagogers synvinkel.  Vi hoppas att pedagogernas berättelser och litteratur till det här 
examensarbetet också ska upplysa oss om vad som behövs för att använda pedagogisk 
dokumentation i praktiken. Därför vill vi undersöka och delge läsaren hur pedagogisk 
dokumentation kan användas i förskolan och eventuellt se hur den kan leda till utveckling av det 
pedagogiska arbetet och verksamheten i förskolan.   

Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med det här examensarbetet är att undersöka hur pedagogisk 
dokumentation används av pedagoger för att utveckla det pedagogiska arbetet och verksamheten 
i förskolan samt vilka konsekvenser det får i relation till arbetet med pedagogisk 
dokumentation.  Det övergripande syftet undersöks utifrån följande frågeställningar: 

1. Hur arbetar pedagoger med pedagogisk dokumentation? 
2. Vad i verksamheten kan utvecklas med hjälp av pedagogisk dokumentation? 

Litteratur 

För att hitta litteratur om ämnet pedagogisk dokumentation har vi sökt med LIBRIS, Artikelsök, 
EBSCO och CSA Illumina samt lånat en mängd böcker från olika bibliotek.  Vi använde 
sökorden �pedagogisk dokumentation�, �verksamhetsutveckling�, �reflektion�, �bedömning 
förskolor� när vi sökte med LIBRIS och Artikelsök.  Vi använde sökorden �documentation� och 
�preschool� och �documentation� (som sökord i ämnet) när vi sökte med EBSCO.  Vi använde 
sökorden �documentation� och (�preschool� eller �kindergarten�) och �reflection� när vi sökte 
med CSA Illumina.  
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Svenska artiklar 

Att göra dokumentation pedagogisk 

I en intervju publicerad i Förskolan tar Lumholdt (2008) upp att en pedagog som endast 
dokumenterar nöjer sig enbart med att samla in bilder för att sedan sätta upp dem på väggarna 
och visa upp. Medan den pedagog som dokumenterar pedagogiskt går ett eller flera steg längre. 
Den funderar, analyserar och tolkar materialet och hur det har kommit till. Ett viktigt ord inom 
den pedagogiska dokumentationsvokabulären är �reflektera�, vilket beskrivs som att man 
vänder och vrider på det man dokumenterat. Den som reflekterar analyserar processen och det 
skapande barnet. Pedagogens eget tänkande och agerande är också viktigt för reflekterandet. 
Reflektion och dokumentation är en process som kan stärka personalen i förskolan i sin roll som 
pedagoger och för att synliggöra pedagogernas verksamhet och barnens utveckling. 

Pedagogisk dokumentation istället för individuella 
utvecklingsplaner 

En annan artikel lyfter fram att pedagogisk dokumentation skulle kunna användas istället för 
individuella utvecklingsplaner (Björkman 2008). I intervjun som Björkman gör med Elfström 
framkommer det att Elfström menar att pedagogisk dokumentation är ett alternativ till 
individuella utvecklingsplaner (ett sätt att dokumentera barns lärande). Björkman refererar till 
Elfström som anser att pedagogisk dokumentation är ett bättre verktyg för att utveckla 
innehållet i förskolan än individuella utvecklingsplaner. Hon påpekar också att det står i lpfö98 
att man ska följa varje barns utveckling och lärande, men det står ingenting i lpfö98 att det ska 
vara genom en utvecklingsplan. Det står också i lpfö98 att man inte ska bedöma enskilda barns 
resultat. Elfström menar att det är svårare att utvärdera verksamheten än barnen själva och att 
det handlar om att pedagoger behöver titta på vad barnen gör och använda det som 
utgångspunkt/underlägg till utveckling av verksamheten. 

Elfström påpekar att för att kunna utvärdera verksamheten krävs att pedagogerna är nyfikna, 
flexibla och kunniga, precis som de säger till barnen att vara. Hon anser också att om man 
arbetar med individuella utvecklingsplaner måste man arbeta med pedagogisk dokumentation 
eftersom de fyller olika funktioner. Individuella utvecklingsplaner är ett styrningsverktyg som 
handlar om vad barn ska göra framåt i tiden, hur de ska bli bättre på något medan pedagogisk 
dokumentation tar in allt som händer runtomkring. Hon menar att pedagogisk dokumentation är 
ett verktyg som går att använda direkt med barnen. Pedagogen tittar då inte bara på ett barn i 
taget utan även på det som händer mellan barnen. Hon anser därför att det kan vara svårt att 
bedöma barnen individuellt då de ständigt påverkas av varandra och miljön kring dem 
(Björkman 2008). 

Internationella artiklar 
Författarna i följande artiklar använder inte alltid begreppet �pedagogisk dokumentation� utan 
bara �dokumentation�, men vi tolkar deras begrepp som �pedagogisk dokumentation� eftersom 
de kopplar reflektion som en del av efterarbetet för att utveckla verksamheten.  
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 Pedagogisk dokumentation som �a hard to reach place� 

Kroeger & Cardy, professorer vid Kent State University, USA, (2006) framhåller utifrån sina 
studier att pedagogisk dokumentation är som �a hard to reach place�.  Författarna menar att 
pedagoger kan uppleva svårigheter med att dokumentera barns arbete på grund av: en begränsad 
förståelse för dokumentations betydelse, om vad som ska dokumenteras eller hur det ska 
dokumenteras och om effektiva sätt att dokumentera.  Förutom detta kan pedagogerna uppleva 
svårigheter att dokumentera på grund av begränsade resurser (tid, verktyg och stöd) eller redan 
bestämda riktlinjer till undervisningsplanen.  Alla de ovannämnda faktorerna kan bidra till att 
dokumentationen blir en svårighet för pedagoger.   

Kroeger & Cardy (2006) visade i sin ovannämnda undersökning att pedagoger i USA kände 
mindre hinder för att dokumentera barnens arbete när de fick undervisning om hur Reggio 
Emilia-inspirerade förskolor i Italien dokumenterar.  Lösningar som pedagogerna hittade var att 
turas om, kombinera olika dokumentationsformer och utvärdera det dagliga arbetet. 

Teknologiska hjälpmedel 

Teknologiska hjälpmedel kan göra dokumentation enklare, spara tid och vara mer lönsam 
(Trepanier m.fl. 2001 s.187).  Användning av teknologi som dator, datormjukvaror, 
digitalkameror, filmkameror, videospelare och skanner kan bli värdefulla verktyg när pedagoger 
dokumenterar och sedan reflekterar över barnens utveckling och undervisningsprocessen och för 
pedagogers egen yrkesutveckling (Trepanier m.fl. 2001 s.181).  Trepanier m.fl. undersökte hur 
teknologi kunde hjälpa dokumentation i ett projektarbete på en förskola i USA.  De insåg att det 
gick fortare att dokumentera och enklare att använda dokumentation för reflektion.  Genom att 
senare titta på bilderna eller videoinspelningen blir det möjligt för pedagoger att få nya 
perspektiv. 

Pedagogisk dokumentation som ett verktyg för pedagogers 
utveckling 

Enligt Hong & McNair (2003) finns det ett ökat intresse hos pedagoger och lärarutbildningen i 
amerikanska skolor om pedagogisk dokumentation på grund av inflytande från Reggio Emilia 
förskolor i Italien. 

Författarna undersökte hur pedagoger som dokumenterar barns lärande kan främja pedagogens 
lärande, reflekterande tänkande och professionell utveckling.  Författarna menade att 
pedagogisk dokumentation ger pedagoger möjlighet att närmare observera barn och kunna 
fokusera på barns meningsskapandeprocess.  Dessutom hjälper pedagogisk dokumentation 
pedagoger att engagera barn mer och att lyssna och ta barns idéer på allvar. Pedagogerna blir 
också informerade om sin egen undervisning och sitt synsätt på undervisning och lärande 
(rekonstruera sin egen undervisnings tankar och praktik). 

Hong & McNair (2006) påpekar att pedagogisk dokumentation ger pedagoger, barn och 
föräldrar en visuell bild av upplevelserna och lärandet som sker i klassen.  Dessutom bidrar 
pedagogisk dokumentation till lärprocessen genom att barn, pedagoger och föräldrar djupare 
kan reflektera om de här upplevelserna. 

Författarna anser att pedagogisk dokumentation är ett visuellt hjälpmedel som hjälper pedagoger 
att koppla teori till praktik och stödjer pedagogerna att utveckla sin egen filosofi om 



Ida Wiberg och Marita v Kursell  2008-06-16 
 

 6

undervisning och lärande.  Pedagogisk dokumentation är ett verktyg för att främja reflekterande 
tänkande hos pedagoger, och detta kan bidra till pedagogers professionella utveckling på grund 
av de följande anledningarna: 

• Pedagogisk dokumentation hjälper pedagoger att närmare observera barn och att ha ett 
syfte med observationen.  Pedagoger lär sig att lägga märke till specifika detaljer när de 
dokumenterar.  Deras kunskap om barn och deras respekt för barnens kompetens ökar. 

• Pedagogisk dokumentation hjälper pedagoger att fokusera på barnens 
meningskapandeprocess genom att pedagoger närmare observerar undervisnings- och 
lärandeprocessen, effektivare registrerar barnens ord och handlingar och utvecklar 
teorier om barnens lärande. 

• Pedagoger lär sig att lyssna på barnen och ta barnens idéer mer på allvar 
• Pedagoger inser att deras tänkande och färdigheter som pedagoger kan vidareutvecklas 

när barnen tittar tillbaka på dokumentationen och kommenterar den. 
• Barnen blir mer engagerade när pedagoger använder information utifrån dokumentation 

för att stödja och guida barnen och framkalla tankar hos barnen. 
• Pedagoger kommer tillbaka till dokumentationen för att evaluera sig själva.  De känner 

sig också mer bekväma när de kritiserar sin egen undervisning eftersom 
undervisningsprocessen är mer synlig för dem själva, barnen, föräldrarna och 
arbetslaget.  En svårighet för pedagoger som kan dyka upp när de undervisar är att 
släppa kontrollen och låta barnen vara med och påverka verksamheten.  Dokumentation 
kan hjälpa pedagoger att reflektera över sin pedagogroll, sitt eget lärande.  Dessutom 
kan dokumentation hjälpa barnen att påverka sitt eget lärande.  

• Pedagoger reflekterar djupare när de om och om igen undersöker sin och barnens 
lärandeprocess.  Observationer om barn motiverar pedagoger att vilja lära sig mer om 
barns lärandeprocess. 

Hong & McNairs slutsats är att pedagogisk dokumentation hjälper pedagoger att utveckla eller 
utvärdera sin professionella identitet.  Dokumentationsprocessen hjälper till att styra 
undervisningsplanen och ha ett undersökandessynsätt på undervisning. 

Reggio Emilia- en inspirationskälla till 
pedagogisk dokumentation 
Att använda pedagogisk dokumentation som arbetsverktyg har använts i den norditalienska 
staden Reggio Emilias kommunala barnomsorg under de senaste 30 åren. Där används 
pedagogisk dokumentation både som underlag för arbetsutveckling, utvärdering, fortbildning 
samt föräldrasamarbete. Inom Reggio Emilia är dokumentationens viktigaste uppgift att 
synliggöra barnen som kompetenta och aktivt kunskapande subjekt, samt att utgöra 
utgångspunkten för barnens fortsatta utforskande och kunskapsskapande. Grundtanken och 
övertygelsen inom Reggio Emilia -pedagogiken är att den kunskap som vuxna kan få om och av 
barn är minst lika viktig som den kunskap som vuxna kan ge barn (Lenz Taguchi 2007 s.7). 

Inom Reggio Emilia � pedagogiken råder tänkande som utgår från att det är barnet som ett 
subjekt som ska stå i fokus i verksamheten på förskola, det vill säga att kunskap är något som 
konstrueras tillsammans mellan barnen och mellan barnen och pedagogerna.  Det betyder att 
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barnet inte ska ses som objekt för pedagogernas vård, omsorg och för vad pedagogerna vill att 
barnen ska lära sig och kunna (Lenz Taguchi 2007 s.34). 

Wehner-Godée (2005 s.20) refererar till Vea Vecchi (atelierista på en Reggio Emilia inspirerad 
förskola i Italien) när hon lyfter fram vikten av processen som ligger bakom varje kunskap. Hon 
menar att bakom varje kunskap finns en process och att pedagogisk dokumentation handlar om 
att synliggöra processen fram till en viss kunskap och inte bara ha fokus på resultatet. Hon 
beskriver vidare att man hittar mer av människors kreativitet i processen än i resultatet och att 
genom pedagogisk dokumentation får man möjlighet att upptäcka och förstå varje barns 
upptäckarprocess. Hon beskriver att processen ser olika ut mellan alla barn.  

Lenz Taguchi skriver att grundsynen inom Reggio Emilia - pedagogik kan ses som 
konstruktionistisk (2007 s.9). Ett konstruktionistiskt synsätt innebär att man ser allt, det vill 
säga, miljön, förhållningssättet till barnen, till varandra och som något föränderligt. Hon 
påpekar också att man själv och tillsammans med andra alltid är delaktig i den förändring som 
sker både medvetet och omedvetet. 

 

Från barn till verksamhet 
Rubinstein & Wesén (1986 s.12) hävdar att personalen måste observera vad det är som händer 
runt omkring barnet och inte endast fokusera på det enskilda barnets beteende.  Några faktorer 
som kan ha betydelse för arbetet med barnen och bör utvärderas är: arbetets art, organisation 
och arbetsfördelning, närmiljö/utemiljön, lokalerna, lekmaterial, barngruppen, barnen och 
personalen (s.13). 

Rubinstein Reich & Wesén (1986) tar också upp att det är viktigt att veta vad som observeras 
och hur det ska observeras när verksamheten ska utvärderas.  Författarna förklarar vidare att det 
innebär �analys och reflektion av arbetet och den miljö man verkar i� (s.19). 

Wehner-Godée (2005) beskriver att det sätt att dokumentera och observera som vuxit fram här i 
Sverige kan ses som �utvecklingspsykologiska dokumentationer�. Hon menar att det handlar 
om att hitta det generella och normala för barn i en viss ålder och barnets läge i förhållande till 
detta. Skillnaden mellan Reggio Emilias tankar om pedagogisk dokumentation och den 
traditionellt svenska är att det förra försöker se och förstå vad som händer i det pedagogiska 
arbetet och vad barnen är kapabla till, utan att ha förutbestämda normer och uppfattningar 
(s.17).  

Den pedagogiska miljön  
Lenz Taguchi (2007 s.10) skriver om den pedagogiska miljön. Hon menar att det finns två delar 
av den pedagogiska miljön. Den ena är den �synliga miljön� som bland annat innebär 
planlösning, material och möblering. Den andra miljön är den �osynliga miljön� som består av 
förhållningssätt, synsätt på barn och varandra. Hon menar att man inte kan särskilja dessa två 
delar, det vill säga att det som händer på en förskola varje dag är ett samspel mellan den synliga 
och osynliga miljön, allt är beroende av varandra.   



Ida Wiberg och Marita v Kursell  2008-06-16 
 

 8

Lenz Taguchi (2007 s.10) förklarar vidare att med hjälp av pedagogisk dokumentation kan 
pedagoger göra den osynliga (inre) pedagogiska miljön synlig och samtidigt få ett verktyg för 
att bättre förstå den synliga (yttre) miljön. Hon beskriver att pedagogisk dokumentation kan 
användas som ett verktyg för att förändra den inre och yttre miljön, det vill säga förändra det 
pedagogiska förhållningssättet och den pedagogiska praktiken. 

Pramling Samuelsson & Sheridan (2006) menar också att den pedagogiska miljön kan delas i 
två delar.  De menar att den pedagogiska miljön kan innefatta både fysiska och psykiska 
aspekter.  Med de fysiska aspekterna menas utrymmen och material, och den psykiska aspekten 
innebär klimat, det vill säga förhållningssätt. 

Lenz Taguchi (2007 s.69) tar upp att �miljön sänder ut olika signaler� som till exempel vad har 
man för förväntningar på barn i den här miljön? Vad är tillåtet och vad är inte? Hur talar man till 
barn? Enligt Lenz Taguchi talar man ofta miljön som den tredje pedagogen inom Reggio Emilia 
pedagogiken. Med det menas att man vill att miljön ska vara så utvecklad som möjligt så att den 
kan fungera som en pedagog på så sätt att den stimulerar barnen. Ska barnen kunna utnyttja 
materialet som finns på deras villkor bör materialet finnas på en höjd som är lämplig för barnen. 
Grundtanken är att miljön ska erbjuda något annat än hemmiljön och att barnen ska kunna 
utnyttja föremålen och miljön på sina egna villkor, vilket även stöds av lpfö98: 

Förskolan skall komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att 
varje barn skall kunna utvecklas rikt och mångsidigt. 

För att kunna ordna en miljö som är spännande och anpassad till barngruppen kan pedagoger 
observera och dokumentera hur och vad barnen gör och reflektera kring detta (Åberg & Lenz 
Taguchi 2006 s.31).  Det är viktigt att utgå från vad barnen gör och hur de använder miljön för 
att kunna förändra den.  Detta är också något som Pramling Samuelsson & Sheridan (2006 s.89) 
påpekar.  De menar att pedagogerna måste använda sig av barnens erfarenheter, intressen, 
önskningar och kunskaper i förhållande till förskolans mål för att göra barnen delaktiga i hur 
miljön ska utformas. 

Verktyg som används i pedagogisk 
dokumentation 
Wehner-Godée (2007 s.105) menar att med hjälp av Reggio Emilias sätt att dokumentera, har 
många förskolor i Sverige kommit långt från enbart egna observationer och anteckningar om 
vad som händer till att också anteckna vad barnen säger och gör, och reflekterar både i stunden 
och efteråt över vad som har hänt.  Tolkningarna av dokumentationerna blir underlag för 
bedömningar av vad som behöver fokuseras på, utforskas vidare och/eller förändras.  

Åberg (Åberg & Lenz Taguchi 2006 s.129) understryker att hur pedagoger väljer att 
dokumentera beror på vilket projekt de vill arbeta med och på vilket sätt som passar dem bäst att 
dokumentera. 

Penna och papper  

Det kan vara svårt att hinna med allt när man ska dokumentera och pedagogers ambitioner 
överträffar nästan alltid förståndet. Pedagogerna som ska dokumentera behöver hitta 
dokumentationsmetoder och tekniker som stöder och underlättar utforskandet och upptäckandet. 
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Att lära sig olika tekniska hjälpmedel såsom kamera och videokamera kan ta tid. Därför kan det 
vara lämpligt att lära sig en metod för att teckna och anteckna för då har man alltid det att ta till 
när man behöver dokumentera något (Wehner-Godée 2005 s.58). 

En metod när man dokumenterar med papper och penna är att föra ett observationsprotokoll. 
Det är alltså mest lämpligt att använda papper och penna vid observationer. Idén om protokollet 
är hämtat från de kommunala förskolorna i Reggio Emilia. Dokumentationsprotokollet är 
indelat i tre spalter; i den första antecknar pedagogerna vad barnet gör, i den andra spalten 
skriver pedagogen vad barnet säger och i den tredje skrivs vad pedagogen själv säger eller egna 
reflektioner. Denna metod har en stor fördel i jämförelse med att skriva ett löpande protokoll. 
Pedagogen börjar nämligen sortera intrycken redan vid observationstillfället (Wehner-Godée 
2005 s. 59). 

En annan metod när man använder papper och penna är om man till exempel ska dokumentera 
en grupp barn. Då kan man dela in papperet i fyra spalter, en för varje barn, för att dokumentera 
varje barns sociala kompetens. På så sätt kan pedagogen lättare se vad som man behöver bygga 
vidare på. Man kan se vad som inte fungerar i en viss situation och vad som fungerar.  

Papper och penna är en bra metod för att man alltid kan ha det tillhands, det är lätt att ha ett 
block och en penna i bakfickan, så att man på så sätt kan skriva ner roliga kommentarer som 
sägs av barnen men också för att skriva ner en viss händelse. (Wehner-Godée 2005 s. 64) 

Bandspelare 

Genom att använda bandspelare kan man som pedagog bli medveten om �Ljudrummet�. 
Bandspelaren har många olika användningsområden och det är oftast det tekniska verktyg som 
barn lättast kan lära sig använda (Wehner-Godée 2005 s.67). 

Det är viktigt att ha bra kvalité på bandspelaren man ska använda, för det kan vara svårt att höra 
om till exempel barnen man ska spela in vänder sig bort och pratar eller pratar väldigt tyst. Om 
man ska spela in barn till exempel när de leker eller under en intervju måste man oftast vara 
mycket tålmodig när man ska lyssna av det inspelade materialet. Man måste ofta lyssna flera 
gånger på samma del för att få en uppfattning om vad barnet egentligen menade (Wehner-Godée 
2005 s.68). 

Det kan vara väldigt bra att använda sig av bandspelare när man gör barnintervjuer, istället för 
att anteckna kan man koncentrera sig på att lyssna till barnet. Bandspelare kan också vara bra att 
ha vid barnsamtal med flera barn då man får med vad alla barnen säger så kan man sedan i lugn 
och ro lyssna på bandet och reflektera över vad barnet sade. På så sätt kan man också använda 
barnens egna samtal med varandra för att försöka förstå hur de tänker och skapar sina 
kunskaper. När pedagoger ställer in en bandspelare i �händelsernas� centrum och spelar in 
barnensamtal så samlar de in ett material med en mängd meddelanden som senare kan 
avlyssnas. Möjligheten finns att lyssna sig till barnens olika associationsbanor och hur barnen 
inspirerar varandra. Bandspelaren är oersättlig i liknande situationer för det är omöjligt att fånga 
in och skriva ner allt vad flera barn säger under en diskussion eller aktivitet. Genom att lyssna 
på det inspelade materialet flera gånger kan man upptäcka nya saker varje gång eftersom man 
lägger märke till tonfall, sättet att säga saker på (Wehner-Godée 2005 s. 71). 
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Videokamera 

Att använda videokamera vid pedagogisk dokumentation är otroligt givande eftersom man har 
möjlighet att få uppleva både hur man rör sig, låter och ser ut. Det finns förmodligen ingen 
annan teknik som gör oss så medvetna om oss själva och andra som videokameran. Nackdelar 
med att använda sig av videokamera kan vara att de som blir filmade kan känna att det är 
obehagligt och situationen kan kännas onaturlig (Wehner-Godée 2005 s.79). 

Svårt kan också vara att få ett bra ljud på det inspelade materialet, speciellt om man ska fånga 
en livlig aktivitet med flera barn inblandade. Dessutom blir det inte lättare att filma utomhus där 
blåsten kan förstöra ljudet på en hel film. Så för att kunna göra en givande filmning krävs att 
man kan lite om själva videokameratekniken (Wehner-Godée 2005 s.82). 

Videoobservationer kan vara väldigt givande och speciellt bra metod är det när pedagogen ska 
fånga småbarns upplevelser och lärande i förskolan. Eftersom barns språk är begränsat och 
mängden av olika händelser som hela tiden uppstår gör det svårt att använda bandspelare och att 
hinna dokumentera i skrift. Det som är bra med videoobservationer är att man kan spela upp 
materialet om och om igen och på så sätt får pedagogen nya chanser att se och reflektera över 
händelser (Wehner-Godée 2005 s. 83). 

Wehner-Godée (2005 s.83-84) refererar till Pramling Samuelsson & Lindahl som tar upp 
videokamerans många användningsområden. De tar bland annat upp att det är oerhört nyttigt att 
använda videoinspelningar för att göra pedagoger medvetna om sitt eget arbetssätt. De beskriver 
att genom att pedagoger tittar på sig själva på film kan de lättare uppmärksamma och se barnens 
reaktioner. 

Digitalkamera och dator 

Tekniken går hela tiden framåt och nuförtiden finns det så bra digitala stillbildskameror att man 
kan uppnå samma direkthet som med en videokamera. Kameran kan kopplas till en dator och tv 
så att bilden kan visas direkt i rutan. Eftersom man kan ta korten och sedan direkt titta på dem 
blir det lättare för både barn och pedagoger att reflektera över vad de gjort istället för att vänta 
på en framkallning. Med en digitalkamera behöver pedagogerna inte tänka på mängden kort de 
tar eftersom man inte har några framkallningskostnader. Man kan enkelt ta bort kort som inte 
kommer att användas. Kostnaderna för allt annat som behövs blir desto större vilket kan bli en 
svårighet. Man behöver alltså mer tekniska grejer som dator och skrivare och att använda det 
kan ta tid att lära sig (Wehner-Godée 2005 s.85). 

Fördelen med digitalkamera är att man enkelt kan ta en mängd kort i olika situationer och lägger 
man in bilderna på datorn kan de användas i flera olika sammanhang. Samma bilder kan till 
exempel användas vid ett föräldramöte, en väggutställning och till barnens egna portfoliopärmar 
(Wehner-Godée 2005 s. 87). 

Att arbeta med pedagogisk dokumentation 
Wehner-Godée (2005 s.8) betonar vikten av att använda pedagogisk dokumentation som ett 
verktyg. Hon menar att dokumentation som metod i sig inte är intressant utan att det är först i 
förhållande till frågor om och reflektion kring kunskap, lärande och synen på barn som den har 
en viktig potential. Hon betonar också att bearbetning av det insamlade materialet kräver 
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otroligt mycket av pedagogerna. Hon menar att pedagogen hela tiden måste vara nyfiken på 
utmaningar till nya sätt att arbeta med barnen.  

Åberg menar att med pedagogisk dokumentation kan man lyfta fram barnens olika sätt att tänka 
och göra och på så sätt kan pedagoger och barn tillsammans prata om dokumentationen (Åberg 
& Lenz Taguchi 2006 s.39). 

Åberg (Åberg & Lenz Taguchi 2006) beskriver om hur man kan arbeta med pedagogisk 
dokumentation.  När pedagoger observerar, försöker de lyssna efter vad barnen är intresserade 
av att lära och förstå.  Hon tar upp att utifrån observationer kan pedagoger välja vad de vill se 
närmare och dokumentera det för att använda det som underlag för att välja utmaningar till 
barnen. Det betyder att pedagogerna har ett syfte, en idé om vad de är ute efter.  
Dokumentationen blir sedan underlag för gemensam reflektion med arbetskamrater.  
Pedagogerna använder reflektionerna som utgångspunkt för att vidareutveckla verksamheten.  
Vidare påpekar Åberg att arbete med pedagogisk dokumentation också kan ge barnen inflytande 
genom att låta barnen bli delaktiga.  Barnen blir delaktiga genom att tillsammans med 
pedagogerna kunna använda de olika verktygen för att dokumentera och vara med under hela 
dokumentationsprocessen.  En fördel med detta arbetssätt som involverar barnen och 
pedagogerna är att olika sätt att tänka kan lyftas fram.  När pedagoger arbetar på det här sättet 
med barn vågar de �� släppa in barnen och öppna den pedagogiska planeringen för barnens 
delaktighet i det dagliga arbetet.� (Åberg & Lenz Taguchi 2006 s.89) 

Reflektion 
Alexandersson (2007) skriver att reflektion är något som är otroligt viktigt när man arbetar med 
pedagogisk dokumentation. Han menar att genom reflektion kan pedagoger utveckla ett 
gemensamt sätt att tänka och tala om sitt arbete och det handlar om att genomskåda och 
synliggöra det man tar för givet. Reflektion är sammansatt av latinets �re� (åter, tillbaka) och 
�flectera� (böja), vilket innebär att en tolkning av det skulle kunna vara � Tankens krökning 
tillbaka mot sig själv� (Alexandersson 2007 s.31). 

Reflektion har två viktiga funktioner (Lenz Taguchi 2007). En är att genom att reflektera kan 
pedagoger utveckla det egna arbetet och skapa ny kunskap som underlag för fortbildning och 
utvärdering. Den andra är att skapa de rätta förutsättningarna för att stödja barns läroprocesser.  
Lenz Taguchi (2007 s.69) understryker att utan diskussion och reflektion kring 
dokumentationen och arbetet sker ingen utveckling och förändring, varken av det egna eller av 
barnens arbete. 

I Åbergs arbete med pedagogisk dokumentation kommer hon fram att man kan få ut mer från 
dokumentation när man tar tid att diskutera dokumentation med kollegor och tillsammans med 
barnen (Åberg & Lenz Taguchi 2006 s.19).  När man diskuterar med kollegor får man fler olika 
tolkningar, och när barnen är med i processen då är det viktigt att pedagoger är öppna för 
barnens alla olika tolkningar och synpunkter.  Lenz Taguchi förklarar att det är pedagogerna 
som måste lyssna och gå i motstånd mot sina invanda sätt att tänka och förstå (s.87).  Hon 
poängterar att det istället är viktigt att pedagoger försöker förstå vad barnen säger och inte rätta 
eller omedelbart värdera enligt egna sätt att tänka.  När pedagogerna reflektera tillsammans med 
kollegorna och barnen skapas det flera olika möjligheter för att vidareutveckla verksamheten 
(Åberg & Lenz Taguchi 2006). 
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Svårigheter och möjligheter 
När Åberg (Åberg & Lenz Taguchi 2006 s.25) beskriver arbetet med pedagogisk dokumentation 
tar hon upp att det finns en del svårigheter. Hon nämner bland annat att i början kan det vara 
svårt att veta vad som ska dokumenteras.  Dessutom kan man vara ovan att reflektera över sin 
egen pedagogroll.  Det kan också vara så att det blir svårt att reflektera tillsammans i arbetslaget 
över sitt arbete, och om man är ovan att reflektera över sitt eget arbete är det ännu svårare att 
skapa bra frågor som leder till reflektion. 

Wehner-Godée (2005 s.21) nämner att arbetet med pedagogisk dokumentation är tidskrävande. 
Det tar tid att dokumentera och observera och därför är det viktigt att hitta en lösning för 
dokumenterandet. Wehner-Godées förklarar att de pedagoger som har kommit igång med 
pedagogisk dokumentation har förändrat sin organisation av tiden, miljön och materialet. 
Författaren förklarar vidare att det är tidskrävande på grund av att det går åt mycket tid för att 
enbart lära sig hur man använder verktygen och att kunna avgöra vad som är viktigt av allt 
material man har samlat på sig. Hon beskriver att till en början kan det vara så att pedagogerna 
står där med buntar av observationer eller fler timmars videofilm, som de inte vet hur de ska 
använda. 

Åberg berättar om en lösning som hon och hennes arbetslag använde sig av när de började 
arbeta med pedagogisk dokumentation, och det var att en del av planeringstimmen används för 
att tillsammans reflektera över utvalda dokumentationer med barnen i fokus (Åberg & Lenz 
Taguchi 2006 s.24). 

Wehner-Godée (2005 s.21) beskriver att genom att arbetslaget förändrar sitt tänkande kring 
organisation av tiden, miljön och materialet, kan arbetet bli mer lustfyllt. Som exempel tar hon 
upp att någon i arbetslaget ansvarar för en mindre grupp och dokumenterar vad som händer.  
Under tiden tar en annan pedagog hand om en större grupp.  Dessutom finns det andra positiva 
förändringar som kan förekomma när man arbetar med pedagogisk dokumentation som Åberg 
(2006) nämner, och det är att alla i arbetslaget blir mer delaktiga och att ansvarsfördelning 
mellan kollegorna blir enklare för att passa allas olikheter och kompetenser.  

Etik 
Wehner-Godée (2005 s.54) beskriver att med all den nya teknik som kommer som 
digitalkamera, bandspelare och videokamera kommer också en hel del etiska ställningstaganden. 
Har pedagoger till exempel rätt att fotografera var, när och hur som helst? 

Vi lever i ett mångkulturellt samhälle, man kan träffa på människor som av olika religiösa skäl 
varken vill fotograferas själva eller att någon tar kort på deras barn. Detta är viktiga saker som 
pedagoger måste ta ställning till, speciellt om man arbetar med pedagogisk dokumentation. 

Alla former av observationer är alltid subjektiva och formas av den som observerar. En 
observation visar alltså inte �sanningen� men det är många som inbillar sig det, speciellt vid 
videoinspelningar. Vea Vecchi (Wehner-Godée 2005 s. 55) menar att det är först när flera 
pedagoger börjar diskutera samma observation som den blir lite mindre subjektiv. För alla 
lägger vi märke till och tolkar saker olika.  
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Wehner-Godée (2005 s.56) menar att det är viktigt att pedagogerna själva kan göra 
bedömningar om vilka bandspelare, bilder och filmer som ska visas så att ingen kommer till 
skada eftersom det inte finns någon klar föreskrift utöver den gällande tystnadsplikten.  Wehner-
Godée fortsätter att för att undvika missförstånd så bör alla inblandade informeras om i vilket 
sammanhang och syfte observationerna ska ske och att få tillåtelse av föräldrarna är en 
självklarhet därför föredras ett skriftligt medgivande. De frågor som kan uppstå är bland annat 
äganderätten till film och/eller fotografier.  

Wehner-Godée (2005) beskriver att det också kan vara svårt att visa material för föräldrarna. 
Hon menar att föräldrarna kan tolka materialet på ett annat sätt än vad som var avsett och att 
visst material bara bör vara diskussions underlag för arbetslaget. 

För att undvika etiska dilemman bör arbetslaget ställa sig följande frågor:  

• Vad är det jag önskar fånga in? 
• Vad ska jag använda materialet till? 
• Vem ska se det? 
• Kan det tänkas att någon är emot att jag observerar? 
(Wehner-Godée 2005 s.57) 

Teoretiskt perspektiv 

Vi har valt att utgå från Kvale (1997) och har använt oss av ett fenomenologiskt perspektiv för 
att förstå och tolka vårt material. Fenomenologi är dels en filosofi och dels en kvalitativ 
forskningsmetod. Själva begreppet fenomenologi kommer från det grekiska verbet �phainestai� 
som betyder �att visa sig� (Gunnarsson 2002). 

Som filosofi handlar fenomenologi om läran om det som visar sig eller det som upplevs 
(Gunnarsson 2002). Fenomenologi kan betraktas som en teori om det medvetna, det vill säga att 
man inte kan uppleva utan medvetande.  Edmund Husserl (1859-1938) är grundaren av 
fenomenologin.  Han var en före detta matematiker som gick över till att arbeta inom 
kunskapsfilosofin. Han kritiserade dåtidens forskare för att komma längre och längre bort från 
vad han kallade livsvärld.  Enligt Husserl är livsvärld världen så som vi uppfattar den.  
Livsvärlden kan bestå av minnen, upplevelser av den dagliga oreflekterade vardagen och 
förväntningar om framtiden. Han menade att man inte kan fånga en beskrivning av det verkliga 
fenomenet utan bara människans upplevelse av fenomenet.  Han påstod att man upplever 
världen genom att uppleva ett fenomen.  För att kunna veta något, måste man gå till fenomenet 
(Gunnarsson 2002). 

I fenomenologi vill forskaren fånga upplevelsen av ett fenomen.  Fenomenologins mål är att 
studera individernas perspektiv på sin värld utan omtolkningar.  Kvale refererar till Merleau-
Ponty (1945) när han poängterar att det är viktigt att �beskriva det givna så exakta och 
fullständigt som möjligt, att beskriva snarare än att förklara eller analysera.  Fenomenologin är 
ett försök till direktbeskrivning av upplevelsen, utan hänsyn tagen till upplevelsens ursprung 
eller orsak.� (Kvale 1997 s.55) 
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Med ett fenomenologiskt perspektiv vill vi fånga pedagogernas upplevelser av pedagogisk 
dokumentation. 

Genomförande 

Val av datainsamlingsteknik 
Eftersom vi vill analysera pedagogernas upplevelser om pedagogisk dokumentation, valde vi att 
genomföra kvalitativa forskningsintervjuer.  Kvale (1997 s. 117) menar att syftet med 
kvalitativa forskningsintervjuer är att få kvalitativa beskrivningar av den intervjuades livsvärld 
för att förtydliga deras mening. Kvale (1997, s.55) beskriver livsvärlden som direkta och 
omedelbara upplevelser som händer i vardagslivet. Dessutom är intervjuerna användbara när 
man vill �� studera människors syn på meningen hos sina levda liv, beskriva deras upplevelser 
och självuppfattning, och klargöra och utveckla deras eget perspektiv på sin livsvärld.� (Kvale 
1997 s.100) 

Som intervjuare kan man strukturera en intervju på olika sätt. Det kan vara strukturerad, 
halvstrukturerad eller ostrukturerad.  Kvale menar att en forskningsintervju oftast är 
halvstrukturerad och utgår från en intervjuguide med ett fåtal intervjufrågor baserade på 
forskningsfrågorna.  Vi använde oss av halvstrukturerade intervjuer för att på så sätt ha en mall 
att följa men också kunna ha möjlighet att göra förändringar vad gäller frågornas form och 
ordningsföljd (Kvale 1997 s.117). 

Kvale (1997 s.46,47) poängterar att kunskapen som skapas från intervjuerna inte är objektiv 
utan är beroende av både intervjuare och de intervjuade.  Han förklarar att intervjuerna är samtal 
som är beroende på det som händer mellan de intervjuade och intervjuaren.  Allt som händer 
runtomkring kan också påverka samtalet. 

När vi skriver ner intervjuerna utgör vi från ett fenomenologiskt perspektiv och försöker 
beskriva pedagogernas upplevelser så noggrant som möjligt och genom intervjuerna får vi ta 
reda på pedagogernas synpunkt om pedagogisk dokumentation. 

Urval 
Vi har avgränsat det här examensarbetet genom att intervjua pedagoger som har tidigare 
erfarenhet och aktivt arbetar med pedagogisk dokumentation.  Vi har valt att kalla våra 
intervjupersoner �pedagoger� eftersom vi har intervjuat förskollärare och barnskötare. 

På grund av tidbrist hade vi två intervjutillfällen.  För att få kontakt med förskolor som har 
erfarenhet av att använda pedagogisk dokumentation för att utveckla den pedagogiska 
verksamheten kontaktade vi Barn- och utbildningsnämnden i en kommun och följde ett förslag 
från en annan förskollärare.  Urvalet blev två förskolor från två olika kommuner.  Båda 
förskolorna är inspirerade av Reggio Emilia pedagogiken. 



Ida Wiberg och Marita v Kursell  2008-06-16 
 

 15

Tanken var att intervjua lika många pedagoger på varje förskola, men så blev det inte. På en 
förskola var det två förskollärare och en barnskötare som intervjuades, och på den andra var det 
en förskollärare som intervjuades.  Det blev endast en intervju på den sista förskolan eftersom vi 
hade ont om tid och det inte passade in i förskolans planering för att ha fler intervjuer. 

Materialbearbetning 
Vi använde oss av MP3-spelare och vi genomförde intervjuerna tillsammans.  Genom att 
använda en MP3-spelare fick vi hjälp att höra intervjuerna ord för ord. Det är viktigt att komma 
ihåg att inspelningarna är avkontextualiserade versioner av intervjuerna (Kvale 1997 s.147), 
med andra ord så är de visuella aspekterna som pedagogernas ansikts- och kroppsuttryck inte 
med.  

På den första förskolan vi var på intervjuade vi tre pedagoger (två förskollärare och en 
barnskötare). Intervjutillfället blev som en gruppintervju. Samspelet mellan pedagogerna ledde 
till spontana uttalanden som gjorde att vår kontroll över intervjusituationen minskade och det 
kan göra att datainsamlingen kan bli svårare att analysera (Kvale 1997 s.97). Vi försökte behålla 
kontrollen över intervjusituationen genom att ställa frågor till var och en enligt vår intervjumall.  
På den andra förskolan gjorde vi en enskild intervju med en förskollärare. Det blev endast en 
intervju på denna förskola på grund av pressat schema hos pedagogerna.  

En av oss ställde frågorna medan den andra antecknade.  Om MP3-spelaren inte skulle fungera 
kunde vi använda anteckningarna som stöd vid utskriften.  När vi intervjuade tänkte vi på olika 
saker som kunde påverka intervjuerna på olika sätt.  Det är viktigt som intervjuare att vara 
tydlig, vänlig, känslig och öppen (Kvale 1997 s.138).  Det är också viktigt att tänka på hur man 
som intervjuare talar och hur man använder sitt kroppsspråk för det kan påverka de intervjuade.  
I slutet av intervjuerna gick vi igenom alla frågor för att se om de hade blivit besvarade. 

Efter besöket på förskolorna skrev vi ner de inspelade intervjuerna så fort som möjligt.  Vi 
lyssnade genom hela intervjuerna för att få ett helhetsintryck. Sedan bestämde vi att vi skulle 
återge de viktigaste delarna så ordagrant som möjligt och sammanfatta de mindre viktiga 
delarna (Kvale 1997 s.155).  Syftet var att ge ett allmänt intryck av pedagogernas uppfattningar 
av pedagogisk dokumentation (Kvale 1997 s.156). Hur vi bearbetat utskrifterna beskrivs i detalj 
i följande avsnitt.  

Val av analysmetod 
Inom forskningsmetoden fenomenologi finns det olika varianter av hur insamlad data kan 
analyseras (Gunnersson 2006). Vi använde oss av Giorgi´s analysmodell som är en 
fenomenologiskt baserad meningskoncentrering (Kvale 1997 s.175). Det innebär att utskrifterna 
ska koncentreras till kortare och koncisare delar (Kvale 1997 s.174).  Utifrån ett 
fenomenologiskt perspektiv kan analysen beskrivas i fem steg.  Första steget är att läsa hela 
intervjuerna för att få en helhetskänsla.  I steg två väljer vi ut meningsenheterna som uttrycks av 
pedagogerna och som är viktiga för examensarbetets syfte: undersöka hur pedagogisk 
dokumentation används av pedagoger för att utveckla det pedagogiska arbetet och 
verksamheten i förskolan samt vilka konsekvenser det får i relation till arbetet med pedagogisk 
dokumentation. Det tredje steget är att så enkelt som möjligt formulera teman som dominerar, 
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genom att tolka pedagogernas svar utan fördomar och tematisera utifrån deras synvinkel.  Det 
fjärde steget är att koppla de teman vi kommer fram till med examensarbetes frågeställningar:  

1. Hur arbetar pedagoger med pedagogisk dokumentation? 
2. Vad kan i verksamheten utvecklas med hjälp av pedagogisk dokumentation? 

Det femte och sista steget är att utifrån svaren på dessa frågor skapa en beskrivande text av 
intervjuernas centrala teman (Kvale 1997 s.177). 

Med hjälp av den här metoden undersökte vi pedagogernas uppfattningar om pedagogisk 
dokumentation och syftet med detta.  Vi har alltså i detta examensarbete sett hur ett fenomen 
uppfattas av människor, med andra ord hur den pedagogiska dokumentationen uppfattas av 
pedagogerna i förskolan. Utifrån samma förhållningssätt har de bearbetade utskrifterna jämförts 
med varandra och sedan kopplade vi det till litteraturen. 

Etiska aspekter 
När vi kontaktade förskolorna var vi noga med att tala om vad vårt syfte var med intervjuerna.  
Alla pedagoger fick i förhand våra frågor (bilaga1) och en kopia av vårt avtal(bilaga 2) där vi 
försäkrade dem om konfidentielitet och att intervjuerna var friviliga.  Kvale (1997, s.105) 
betonar att det är viktigt att förklara hur konfidentielitet ska bevaras under intervjusituationen 
och i utskriften.  Vi förklarade att vi skulle utelämna all personlig information.  Utom 
handledaren eller examinatorn skulle endast vi ha tillgång till den inspelade - och utskrivna 
intervjun.  Intervjuades namn skulle inte nämnas i den utskrivna intervjun.  Istället skulle 
kodifierade namn användas.  När examensarbetet är klart och bedömt ska de inspelade 
intervjuerna raderas.  Före varje intervju tackade vi för pedagogernas tid och presenterade vårt 
syfte en gång till och både pedagogerna och vi själva skrev under avtalet.  

Tillförlitlighetsfrågor 

Tillförlitlighetskontroll 

Tillförlitlighetskontroll (reliabilitet) innebär hur tillförlitlig informationen i studien är (Ruane 
2006 s.83). Vi valde att intervjua personer med lång erfarenhet av att arbeta med pedagogisk 
dokumentation för att på så sätt få en klar bild av vad ämnet innebär. Eftersom de intervjuade 
pedagogerna har lång erfarenhet har de en hel del i �bagaget� att berätta om. De har varit med 
om fler olika situationer vilket gör att tillförlitligheten ökar av det de säger, vilket i sin tur leder 
till att vår studie också får högre trovärdighet än om vi skulle intervjua pedagoger som inte har 
någon erfarenhet om ämnet alls. Vi valde att intervjua på två olika förskolor för att det blir 
högre tillförlitlighet om flera oberoende datainsamlingar ger samma resultat (s.83). Denna 
studie kan dock ge en begränsad och provisorisk bild av fenomenet pedagogisk dokumentation 
då vi hade ont om tid och inte hann göra fler intervjuer.  

Kvalitetskontroll 

Kvalitetskontroll (validitet) innebär att man som forskare undersöker det man har för avsikt att 
undersöka, det vill säga huruvida resultaten i studien stämmer överens med verkligheten (Kvale 
1997 s.85).  En kvalitetskontroll ska genomföras under hela studien (s.213).  Innan vi 
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genomförde intervjuarna fick vår handledare se våra intervjufrågor för att ge synpunkter och att 
minska risken missförstånd under själva intervjuerna.  Vi försökte att inte använda ledande 
frågor för att på så sätt minska styrning av pedagogernas svar.  Dessutom avslutade vi 
intervjuerna genom att fråga pedagogerna om de hade några frågor eller något att tillägga utöver 
det som vår intervjuguide tagit upp. När vi skrev ner inspelade intervjuarna använde vi oss av 
samma språkform (de viktigaste delarna skrevs ordagrant och de mindre väsentliga delarna 
sammanfattades) för att på så sätt förbättra utskrifternas kvalitet. 

Resultat 

Vi har i detta examensarbete valt att kalla våra intervjuade för förskola A och förskola B. 
De vi intervjuade på Förskola A var tre stycken men eftersom de höll med varandras 
kommentarer under hela intervjun så var det ingen tydlig skillnad mellan deras åsikter. 
Vi har därför valt att benämna alla på förskola A �pedagogerna�. På förskolan B var det 
en intervjuperson som vi valt att benämna som �pedagogen�.  Vi har också valt att 
tematisera rubrikerna som finns i det här avsnittet utifrån tematiseringen av de 
intervjuades svar. Eftersom syftet med det här examensarbetet är att ta reda på hur 
pedagogerna arbetar med pedagogisk dokumentation och vad arbetet kan leda till så ville 
vi först och främst ta reda på vad pedagogisk dokumentation betyder för pedagogerna för 
att försäkra oss om att vi och de intervjuade menar samma sak. 

Resultatdel till förskola A 

Bakgrund 

När vi var på förskola A intervjuade vi tre pedagoger. Vi har valt att när vi beskriver deras 
bakgrund benämner dem som 1,2 och 3 för att lättare särskilja dem.  

Pedagog 1 har varit förskollärare i 17 år och var färdig med utbildningen 1991. Pedagog 2 är 
barnskötare och har arbetat i barnomsorgen i 30 år. Pedagog 3 har arbetat som förskollärare i 30 
år. Under resterande rubriker benämner vi dem inte vid siffror utan som �pedagogerna�, och vi 
har skrivit en sammanfattande text av deras svar då vi ansåg att deras svar inte skilde sig åt.  

Vad betyder pedagogisk dokumentation för de intervjuade 

När vi vid intervjutillfället frågade pedagogerna vad pedagogisk dokumentation är för dem var 
de alla överens om att eftersom �vi alla gått en äldre utbildning, kan detta bidra till att vi ligger 
lite efter och måste förnya oss vad gäller pedagogisk dokumentation� (pedagog A). Men de 
tyckte alla att pedagogisk dokumentation är något som har �vuxit fram� och att �man utvecklas 
hela tiden�.  

Pedagogerna ansåg att pedagogisk dokumentation kan ses som ett sätt att arbeta med i 
barngrupp samt att det kan användas vid planering av verksamheten. De tyckte också att 
pedagogisk dokumentation är ett verktyg för att ta reda på om barnens intresse, om hur 



Ida Wiberg och Marita v Kursell  2008-06-16 
 

 18

verksamheten fungerar och om hur de kommer vidare och utvecklas i sitt arbete. Det är ett bra 
sätt för att kunna synliggöra det barnen har gjort men också för att man själva som pedagog och 
arbetslag ska kunna granska sig och sitt arbete.  

Att arbeta med pedagogisk dokumentation 

Pedagogerna förklarade hur de i början bara fotograferade barn och skrev en text under bilderna 
men att de nu, efter fortbildning inom pedagogisk dokumentation, fått en klarare bild av vad 
pedagogisk dokumentation egentligen är för något. De betonade att de fått en djupare förståelse 
om hur och varför barnen gör någonting.  Syftet är att följa barnets utveckling. 

Pedagogerna pratade om att när de började använda dokumentation på ett pedagogiskt sätt blev 
det klart för dem att det är en process som kräver tid.  Pedagogerna var överens om att de i 
början ville dokumentera allt, men sedan insåg de att det inte gick. Att man utvecklas hela tiden 
och att man provar sig fram var de alla överens om. Viktigt att förstå att det är en process både 
för dem som pedagoger och för barnen själva menade de. De ansåg att pedagogisk 
dokumentation handlar om att följa hela processen från det att barnen inte kan till att de kan. Det 
handlar om att dokumentera när barnen klara av något själva.   Pedagogerna inser att 
dokumentationen gör att man som pedagog tydligt kan se och visa barnens utveckling och 
framsteg. 

Pedagogerna pratade också om att dokumentera inte handlar om att bara visa och skriva om de 
saker som går bra. De betonade verkligen vikten av att även dokumentera det som kanske går 
mindre bra för att se vad som har gått snett och reflektera över hur de kan förbättra det. De var 
alla överens om att när man planerar så är det viktigt att ha ett syfte och en målsättning med vad 
man gör och att man alltid utgår från vad barnen är intresserade av. De förklarade att på så sätt 
är det lättare att få barnen att �nappa� på det de planerar att göra, och gör barnen det inte måste 
de fundera vidare hur de kan utveckla arbetet.  

De förklarade vidare att viss dokumentation sätts in i �portfoliopärmar� och en del sätts upp på 
väggarna. Men mycket dokumentation är för pedagogerna själva för att kunna gå tillbaka och se 
vad de har gjort, vad fungerade och vad som inte fungerade.  

Alla pedagoger pratade om hur de väljer ut kort. De betonade att det är viktigt att prata om 
korten tillsammans och att reflektera kring vad som händer på korten. Pedagogerna bestämmer 
tillsammans vilka kort som sätts upp på väggarna. De pratade om att de i början bara tog en 
massa kort utan att göra något med korten. Med tiden förstod de vikten av att ta kort med ett 
syfte. De var alla överens om att det inte är mängden kort som räknas utan att det handlar om att 
man har en grundtanke bakom det man gör.  

Verktyg vid pedagogisk dokumentation 

När pedagogerna berättade vidare hur de arbetar med pedagogisk dokumentation beskrev de att 
de bland annat använder papper och penna, digitalkamera, bandspelare och ibland videokamera 
som verktyg för att dokumentera. De ansåg att digitalkameran verkligen har bidragit till att 
arbetet blivit lättare för att de kan få ut bilder samma dag och barnen får lättare att komma ihåg, 
minnas och reflektera. Pedagogerna poängterade att bilderna kan skapa bra dialoger mellan barn 
och förälder och även mellan barnen. Det blir lättare för barnen att återberätta och minnas om de 
ser bilder från olika situationer.  
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Pedagogerna berättade att de har utvecklat sin metod vid användning av papper och penna. 
Förut så skrev de bara en liten text om vad barnet hade gjort men nu skriver de mer om hur 
barnen har gjort det och varför.  

De berättade att de också filmade både barn och pedagoger i olika situationer. En del gånger har 
de filmat för att visa föräldrarna på till exempel ett föräldramöte men då var det bara för att visa 
och det inte handlade om pedagogisk dokumentation.  

Pedagogerna ansåg att genom att filma ser de mycket tydligare vad som verkligen händer i en 
viss situation. Men de berättade att de istället oftast tar kort och skriver ner vad barnen säger 
eller tänker. Med yngre barn som inte pratar så mycket brukar pedagogerna mest ta kort och 
observera.  

Svårigheter med att arbeta med pedagogisk dokumentation 

Under intervjun nämndes även en del svårigheter som kan tänkas uppstå vid pedagogisk 
dokumentation . Eftersom de alla är pedagoger med en äldre utbildning ansåg de själva att detta 
kanske bidrog till att det ibland kan vara ganska svårt att sätta namn på vad de gör och varför de 
gör det och att pedagogisk dokumentation inte är ett självklart inslag i vardagen.  De anser att på 
grund av detta är det ännu viktigare att ha fortbildning om pedagogisk dokumentation. 

Ett återkommande problem som pedagogerna tog upp var brist på tid. De betonade vikten av att 
ta vara på tiden för att kunna diskutera i arbetslaget. Pedagogerna sade att det var enkelt att 
producera dokumentation, men att det var svårt att veta vad man ska göra med det man har 
samlat på sig. De betonade därför hur viktigt det är att man måste ha ett syfte med allt man gör.  

Pedagogerna ansåg att det är viktigt att man arbetar mot samma mål och att man kommer 
överens i arbetslaget om arbetssätt. Men de upplevde att det kan bli svårt speciellt när nya 
kollegor kommer in i arbetslaget som inte arbetar på samma sätt. Förutsättningar som de 
betonade för att göra ett bra arbete är bland annat att få respons från andra för att då väcks nya 
tankar och idéer och att alla ska vara delaktiga i arbetet. Alla ansåg att kritiskt tänkande är 
viktigt för att kunna utvecklas både som pedagog och arbetslag. Pedagogerna betonade 
ytterligare att det är viktigt att man känner sig trygga med varandra för att på så sätt verkligen 
kunna reflektera och ge varandra respons på det man gör vilket kan vara �känsligt�. 

Pedagogerna beskrev att de kan känna press från föräldrarna när de dokumenterar.  Pedagogerna 
menade att de ofta dokumenterar de teman som de arbetar med på förskolan (planerade 
aktiviteter) men de dokumenterar inte den spontana leken lika mycket. De upplevde att föräldrar 
tycker att barnen har gjort �någonting mer� om föräldrarna får se de planerade aktiviteterna 
genom dokumentation. Men pedagogerna var överens om att de behöver bli bättre på att 
dokumentera den spontana leken för de inser att den spontana leken är viktigt för barnens 
utveckling.  

En svårighet som pedagogerna diskuterade var att det kan vara lätt att glömma att fråga barnen 
om de vill vara med på kort som sätts upp på väggarna eller sätts in i deras �portfoliopärmar�.  

En annan sak som gör att pedagogisk dokumentation kan vara svår är att det nu finns större 
barngrupper och färre pedagoger än förr. Pedagogerna kände att de stora barngrupperna och 
själva arbetsuppgifterna och arbetstiden påverkar hela tiden och kan bromsa dem från att arbeta 
med pedagogisk dokumentation. Detta kan i sin tur leda till att man som pedagog inte vågar 
prova nya arbetsmetoder utan vill arbeta som man alltid har gjort.  
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Det blir lätt att pedagogerna vill "köra säkert� och ha kontroll så att allting ska fungera bra 
och att det inte blir kaos.  Men om pedagogerna vill använda pedagogisk dokumentation, då 
måste de �släppa sin �fröken kontroll� ganska mycket och tänka i andra banor. (pedagog 1) 

Pedagogerna upplevde att det är enkelt att fastna i �gamla spår� och det bidrar till att det blir 
svårare att granska sig själva. Barngrupperna blir olika varje år och ibland kräver barngrupperna 
mer tid från pedagogerna som gör att det blir svårare för pedagogerna att arbeta med pedagogisk 
dokumentation. 

En annan svårighet som dök upp under intervjun var att det är lätt att bli �hemmablind� och att 
det då kan behövas handledning, det vill säga någon som hjälper till att ställa de där frågorna 
som riktar sig mot att reflektera om vad man har gjort och varför.  

Att använda filmkamera vid dokumenterandet kan också bidra till svårigheter. Filmer som ska 
visas till föräldrar måste granskas noga för att det kan sägas eller göras saker som föräldrarna 
inte behöver se. Dessutom tyckte pedagogerna att det är viktigt att alla barn är med ungefär lika 
mycket för föräldrarnas skull.  Det framkom under intervjun att detta gör att pedagogerna kände 
att det är svårt att försöka dokumentera alla barn lika mycket på samma gång. 

Det kan vara svårt att inse att man kanske inte behöver dokumentera på alla 20 barn. Och 
alla 20 barn behöver inte vara med på ett projekt och alla 20 barn behöver inte göra samma 
sak. Att det just ska vara så lika för alla och alla ska göra lika och lika mycket gör att det här 
med tiden när man dokumenterar blir lidande. Tiden blir mer komplex. 20 barn i samma 
projekt tar längre tid och kräver mer. (pedagog 1) 

Pedagogerna ansåg att om man ska börja arbeta med pedagogisk dokumentation bör man börja 
med ett väldigt enkelt projekt och inte göra det för avancerat.  Eftersom de tyckte att bristen på 
tid var ett av de största problemen så ansåg pedagogerna att det är jätteviktigt att man som 
pedagog och arbetslag verkligen tar vara på tiden och försöker hitta några minuter varje dag för 
att kolla av lite vad som har hänt och vad man har gjort.  

Vad kan pedagogisk dokumentation leda till 

Alla de intervjuade pedagogerna på förskolan A var överens om att pedagogisk dokumentation 
bidrog till att de utvecklade sitt tänkande och arbetssätt. De ansåg också att genom att arbeta på 
detta sätt får barnen mer inflytande eftersom barnen själva ibland får vara med att dokumentera 
och pedagogerna förändrar aktiviteterna utefter barnens respons. Pedagogerna syftade på att de 
använder barnens intresse för att utvärdera aktiviteter och på så sätt vidare utveckla 
verksamheten.  De använder också barnens behov som utgångspunkt för att utveckla 
verksamheten. 

Avslutningsvis så nämnde de några tips som kan vara bra för andra arbetslag som vill arbeta 
med pedagogisk dokumentation. De betonade vikten av att alla ska vara delaktiga i arbetet med 
pedagogisk dokumentation. Det handlar mycket om ett gemensamt reflekterande. 
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Resultatdel till förskola B 

Bakgrund  

Pedagogen vi intervjuade på förskola B har förskollärarutbildning och gick ut 2001. Hon har 
sedan dess arbetat aktivt med pedagogisk dokumentation och håller själv fortbildningskurser 
inom ämnet.  

Vad betyder pedagogisk dokumentation för den intervjuade 

När vi frågade pedagogen på förskola B om vad hon ansåg att pedagogisk dokumentation var 
svarade hon att det främst är ett verktyg för utveckling och ett förhållningssätt till barnen. 
Pedagogen ansåg att syftet med pedagogisk dokumentation är att kunna se vad barnen håller på 
med och att ge barnen inflytande och inspirera dem till att fortsätta med det som de håller på 
med och utmana dem till nya saker. Hon ansåg att skillnaden på dokumentation och pedagogisk 
dokumentation var att dokumentation mer är till för att sätta upp bilder så att föräldrarna kan se 
vad pedagoger och barn arbetat med och gjort och pedagogisk dokumentation var mer för att 
leda arbetet vidare.  

Att arbeta med pedagogisk dokumentation 

Pedagogen berättade om arbetslagets arbetssätt och hon sa att det är viktigt att vara närvarande 
med barnen, observera vad som händer och på så sätt försöka se barnens läroprocess. Hon sade 
också att för att den pedagogiska dokumentationen ska bli bra och leda till något är det viktigt 
att låta barnen bli delaktiga i dokumenterandet, och att pedagogerna återkopplar till barnen vad 
de har gjort.  

Pedagogen förklarade också att det krävs en hel del av pedagogerna som arbetar med 
pedagogisk dokumentation. En sak hon nämnde var bland annat att det krävs att vara lyhörd för 
vad barnen är intresserade av och att ha massor av alternativ i bakhuvudet för att kunna 
tillgodose alla individers behov. 

När vi frågade pedagogen lite mer om pedagogisk dokumentation och hur de arbetade med det 
på förskolan berättade hon att pedagogerna tillåter de större barnen att vara med och planera och 
de yngre barnen får vara med så mycket de kan. Pedagogerna dokumenterar på olika sätt 
beroende på om det handlar om de större eller yngre barnen.  De stora barnen är mer delaktiga 
under den pedagogiska arbetsprocessen än de yngre barnen.  De stora barnen bestämmer 
tillsammans med pedagogerna om vad som ska sättas upp på väggarna och vad som ska stå 
under bilderna. Med de småbarnen handlar dokumentationen mer om observation. Pedagogerna 
sitter ner och ser vad som händer när de dokumenterar småbarnen.  Pedagogerna försöker 
avvakta lite för att se vad småbarnen är nyfikna på och för att se barnens intentioner och därefter 
dokumenterar de barnens utveckling. Pedagogerna reflekterar mycket med varandra om vad de 
gör och varför och de kallar deras arbetssätt för �ett reflekterande arbetssätt� vilket gör att alla 
blir delaktiga. Hon berättade att pedagogerna känner att de får ut mycket mer om de reflekterar 
tillsammans. 

Det är ett ansvar vi alla har att vilja någonting med vårt jobb. Sedan är det också visioner och 
praktiker som kanske inte alltid matchar, men det är viktigt att ha visioner, att vilja någonting 
och se till att det blir kul tillsammans. 
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Det hon kan ge som tips till andra arbetslag som vill arbeta med pedagogisk dokumentation är 
att fundera på syftet med sin verksamhet och att ha lpfö98 i grunden. Hon berättade vidare att 
man som pedagog sedan bestämmer vad man vill med sin verksamhet och hur man ska göra.  
Hon menar att det handlar mycket om att tillsammans, utifrån det arbetslag man är, skapa en 
organisation som stödjer det man vill.  

Viktigt att tänka på vad man ska ha dokumentation till och varför och sedan komma på hur 
gör vi då�. 

Verktyg vid pedagogisk dokumentation 

Pedagogen på förskola B förklarade att det krävs olika hjälpmedel vid pedagogisk 
dokumentation. Hon berättade att pedagogerna använder digitalkameror, oftast ett 
anteckningsblock i fickan, bandspelare och videokamera.  Hon påpekade emellertid att det är 
svårt att få tid att gå igenom allt material man samlar på sig.  

Svårigheter med att arbeta med pedagogisk dokumentation 

Under intervjun nämnde pedagogen också att det finns vissa svårigheter med pedagogisk 
dokumentation, bland annat då att få tiden att räcka till allt det arbetslaget vill göra. För att lösa 
det här med tidsbristen berättade hon lite hur deras planering kunde se ut, och det var bland 
annat att halva personalstyrkan planerar på måndag förmiddagar och på fredagar tar 
pedagogerna hand om bilder och skriver ut och skriver om allt insamlat material.  

Men hon påpekade verkligen hur svårt det är att få plats med tid för reflektion och analys av allt 
pedagogerna samlar på sig. Det kan också uppstå svårigheter när man väl får till tid för 
reflektion. Hon nämnde att det kan vara svårt för pedagoger att finna en balansgång i arbetslaget 
så att de kan känna sig trygga med sig själva när de ger och tar emot kritik när de reflekterar till 
exempel över sitt arbetssätt. Hon påpekade att man som pedagog kanske är för hård mot sig 
själv vid analys och reflektion av arbetet.  

En annan svårighet som kom upp under intervjun var att det är otroligt viktigt med den etiska 
delen när det gäller dokumentation och pedagogisk dokumentation. Pedagoger måste hela tiden 
tänka på detta i sitt arbete. Det måste finnas ett syfte med att dokumentera.  Det kan förekomma 
saker som pedagogerna inte har tänkt på.  Då är det viktigt att de diskuterar tillsammans om det 
de har dokumenterat för att se vad de ska göra av materialet. Hon pratade också om att 
pedagoger inte ska hänga upp allting på väggarna.  Hon påpekade att det är viktigt att barnen är 
med om vad som ska hängas upp och visas på väggarna och vad som ska sättas in i deras 
�portfoliopärmar�. Hon menade att det kan lätt hända att man �glömmer� fråga barnen om de 
vill hänga upp saker eller vara med på kort.   

Eftersom pedagogerna kan känna att det inte finns tid, handlar det om att hitta nya 
organisatoriska lösningar påpekade pedagogen.  

Vi har ju bara den tid vi har och då måste man ju organisera verksamheten så att vi klarar av 
vårt uppdrag enligt läroplanen på den tid vi har. 

Det handlar om att pedagogerna måste organisera verksamheten så att de klarar av sitt uppdrag 
enligt läroplanen på den tid de har och �inte haka upp sig på tidsbrist�. Hon förklarade under 
intervjun hur pedagogerna arbetade för att hinna med att både vara med barnen, se barnens 
läroprocesser och samtidigt hinna dokumentera. Pedagogerna delar in barnen så att några barn 
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har projektgrupp mer intensivt och håller på i tre dagar i streck.  De andra barnen är indelade i 
lite större grupper som pedagogerna kallar för �intressegrupper�, där barnen får hålla på med 
och utveckla det de är intresserade av.  Grupperna är aldrig fasta eller förbestämda.  Tack vare 
att pedagogerna arbetar på detta sätt blir det lättare för dem att planera aktiviteterna och även 
dokumentera dem. Det blir alltså enklare att använda pedagogisk dokumentation med de mindre 
projektgrupperna.  

Pedagogerna planerar aktiviteter utifrån vad barnen är intresserade av och försöker utifrån det få 
in alla bitar i deras vardag.  

Vad leder pedagogisk dokumentation till 

När vi frågade henne lite om vad den pedagogiska dokumentationen kan leda till förklarade hon 
att med pedagogisk dokumentation kan pedagogerna driva verksamheten framåt, ge barn 
inflytande över sin vardag och utmana barnens lärande. Pedagogisk dokumentation leder till att 
arbetslaget kan reflektera tillsammans för att komma vidare i sitt arbete.  

Hon tyckte personligen att arbeta på det här sättet gjorde hennes arbete roligare för hon lär sig 
själv hela tiden när hon arbetar med pedagogisk dokumentation.  

Det är kul och intressant att få reda på vad barnen tycker är kul och sedan försöka utveckla 
det vilket gör att man blir nyfiken och får lust att hitta på nya saker tillsammans med barnen. 

Framförallt så tyckte hon det var nyttigt att reflektera över sitt eget handlande, självgranskning. 
Hon tyckte också att det var intressant att se hur korten som pedagogerna tar skapar bra och 
spännande dialoger barnen emellan och väcker diskussioner även mellan barn och föräldrar.  

Avslutningsvis frågade vi lite om hur den pedagogiska dokumentationen kan påverka 
verksamheten och pedagogen förklarade då att pedagogisk dokumentation kan utveckla 
verksamheten genom att man som pedagoger förändrar miljön utifrån barnens behov, intresse 
och idéer.  Det kan handla om att omorganisera ett rum eller plocka fram och ta bort material 
och hon påpekade att det blir mer tydligt att lärande sker hela tiden genom att arbeta på detta 
sätt.  

Analys 

I vår analysdel har vi valt att jämföra resultaten från förskola A och B för att se likheter 
och skillnader.  Vi använde våra frågeställningar som underrubriker för att på så sätt 
underlätta för läsaren att koppla till det här examensarbetets huvudsyfte.  

Hur arbetar pedagoger med pedagogisk dokumentation? 

Skillnaden mellan förskola A och B är att pedagogerna från förskola A har en äldre utbildning, 
så pedagogisk dokumentation har inte alltid funnits mer i sitt arbetsliv.  Det är något som de har 
tagit del av på snare tid genom fortbildningar, och de upplever det fortfarande som en process 
där pedagogerna utvecklar sitt arbetssätt. 

Pedagogen från förskola B har läst och praktiserat pedagogisk dokumentation under hela sin 
studietid samt under sin arbetsverksamma tid som förskollärare, och ser pedagogisk 
dokumentation som ett naturligare inslag i vardagen. 



Ida Wiberg och Marita v Kursell  2008-06-16 
 

 24

Likheter mellan pedagogerna från förskolorna A och B är att de har samma visioner om hur de 
ska arbeta med pedagogisk dokumentation.  Alla refererar till att arbetslaget ska utgå från 
barnens intresse och att man tillsammans i arbetslaget ska sträva mot samma mål, det vill säga 
att vilja samma sak.  De poängterar att det är viktigt att veta vad man ska ha dokumentationen 
till och varför man gör det man gör och att det är vikigt att alltid ha förskolans läroplan i 
grunden.  Dessutom framhäver pedagogerna att det är viktigt att bestämma på vilket sätt 
dokumentationen ska ske, det vill säga vilket tillvägagångssätt som bäst passar till syftet och 
själva pedagogerna. 

Pedagogerna var överens om att barnen skulle få möjlighet att bli delaktiga under 
dokumentationsprocessen.  De stora barnen får vara med att bestämma vad som ska sättas upp 
på väggarna och de får också vara med och reflektera kring bilderna som pedagogerna har tagit.  
Det vill säga att större barnen kan vara med och planera och de yngre barnen är med i den mån 
de kan.  Med de små barnen handlar pedagogisk dokumentation mer om att pedagogerna är 
närvarande för att observera och reflektera kring det barnen gör för att kunna följa barnens egna 
läroprocesser. 

�Reflektion� var ett återkommande begrepp hos pedagogerna.  De anser att om de reflekterar 
tillsammans får de ut mer av själva reflekterandet och på så sätt både kunna utveckla sig själva 
och verksamheten i sig. 

Syftet som pedagogerna har med dokumentationen visar om den blir pedagogisk eller inte.  Viss 
dokumentation är bara till för pedagogerna själva för att kunna granska sitt arbetssätt, det vill 
säga pedagogisk dokumentation. Andra dokumentationer sätts upp på väggarna och i barnens 
�portfoliopärmar�. Detta kan vara både pedagogisk dokumentation och endast dokumentation 
beroende på hur den används.  Pedagogerna på både förskola A och B förklarade att den 
dokumentation som sätts upp på väggarna för att visa föräldrarna vad barnen har arbetat med 
inte är pedagogisk dokumentation om den inte leder till samtal och reflektion.  

Verktyg  

Båda förskola A och B var överens om att det krävs olika verktyg när man arbetar med 
pedagogisk dokumentation.  Båda förskolorna använder sig av digitalkamera, bandspelare, 
videokamera och �papper och penna�.  Båda förskolorna uppskattade de fördelarna som 
digitalkamera för med sig, det vill säga att man på en gång kan välja ut vilka bilder man vill ha.  
De var överens om att genom att kunna se bilderna på en gång gör att det blir lättare för barnen 
att minnas och vara med att reflektera.  Dessutom påpekade de att bilderna bidrar till givande 
dialoger mellan barn, pedagoger och föräldrar.  Pedagogerna menar att barnen har lättare att 
sätta ord på olika situationer och händelser om de ser konkreta bilder, vilket gör att det blir 
lättare för pedagogerna att se och höra vad barnen tänker och tycker om verksamheten. 
Pedagogerna kan sedan analysera och reflektera över hur de kan gå vidare. Det som förskolorna 
tog upp som en nackdel var att det är svårt att få tid att räcka till när man ska gå igenom allt 
material de har samlat på sig. 

Svårigheter 

Pedagogerna från förskola A och B betonade att �brist på tid� gör att arbete med pedagogisk 
dokumentation kan bli otroligt svårt.  Som nämnts ovan, tar pedagogerna upp att det är enkelt 
att samla in dokumentation men att det kan bli svårt att hinna analysera den.  
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Skillnaden mellan pedagogerna från förskola A och B är att pedagogerna från förskola A 
upplever fler svårigheter med att arbeta med pedagogisk dokumentation än pedagogen från 
förskola B. Förskola A anser att deras äldre utbildning kan bidra till att det blir svårare att ha 
pedagogisk dokumentation som ett självklart inslag i vardagen. De menade också att om man är 
van att arbeta på ett visst sätt är det lätt att fastna i �gamla spår� och det är lätt att bli 
�hemmablind�. De betonade att för att undvika detta behövs det att någon kommer och ställer 
�frågor� som bidrar till att man utvecklar sitt tänkande och på så sätt också utveckla 
verksamheten.  

Pedagogerna på förskola A upplever att större barngrupper och färre pedagoger gör det svårare 
att fullfölja sina arbetsuppgifter vilket gör att de anser att det blir svårare att arbeta med 
pedagogisk dokumentation.  Dessutom anser de att detta kan bli en konsekvens som gör att man 
inte våga prova på nya arbetsmetoder.  Då blir det lätt att försöka �köra säkert och ha kontroll�.  

Pedagogen på förskola B tar inte upp större barngrupper och färre pedagoger som ett problem 
men anser att brist på tid kan göra planering svårt.  Hon menar att man inte ska �haka upp sig på 
tidsbrist� utan man måste försöka hitta nya organisatoriska lösningar för att på så sätt kunna 
fullfölja sitt uppdrag enligt lpfö98.  De organisatoriska lösningarna som Förskola B har är att 
planera på måndagar, arbeta med dokumentation på fredagar och använda de andra dagarna för 
att arbeta med barnen i mindre och större grupper, det vill säga �projektgrupper� och 
�intressegrupper�. 

Både pedagogerna på förskola A och B känner att det kan finnas svårigheter i själva arbetslaget 
som bidrar till ytterligare en svårighet att arbeta med pedagogisk dokumentation.  De lyfter fram 
att det kan vara svårt att reflektera med varandra i arbetslaget när det handlar om att granska sitt 
arbetssätt.  Skillnaden är att pedagogerna på förskola A dessutom upplever att nya kollegor kan 
göra det svårare att arbeta mot samma mål och att komma överens om arbetssättet, vilket inte 
var något som pedagogen på förskola B nämnde.  

En annan svårighet som förskola A nämnde var att de kunde känna press från föräldrarna. De 
menade att föräldrarna lägger större vikt på planerade aktiviteter än på den fria leken eftersom 
föräldrarna tänker att barnen �har gjort något mer� om det är under en planerad aktivitet.  
Pedagogerna på förskola A känner också att det kan bli problematiskt att använda filmkamera 
om syftet är att filmen ska visas för föräldrarna när de till exempel har ett föräldramöte; för 
pedagogerna upplevde att föräldrar vill då att alla barn ska vara med lika mycket. 

Pedagogerna från förskola A och B tog upp den etiska delen som en viktig aspekt när man 
arbetar med pedagogisk dokumentation. De anser att det kan bli lätt att glömma fråga barnen om 
de vill vara med på korten eller att korten sätts upp på väggen eller in i deras portfoliopärm. 
Genom att komma ihåg att fråga barnen blir barnen mer delaktiga i själva 
dokumentationsprocessen.  

Vad i verksamheten kan utvecklas med hjälp av pedagogisk 
dokumentation? 

Barns inflytande 

Båda förskolorna var överens om att pedagogisk dokumentation gör att barnen får mer 
inflytande över sin vardag, men de använder olika metoder för att nå dit.  



Ida Wiberg och Marita v Kursell  2008-06-16 
 

 26

Pedagogerna på förskola A menar att de utgår ifrån barnens intresse när de planerar aktiviteter 
och verksamheten. De berättade att de först tillsammans i arbetslaget kommer överens om till 
exempel ett tema och sedan ser de om barnen �nappar� på det tema. Det är alltså först när 
pedagogerna ser barnens respons och behov som de vidareutvecklar aktiviteterna och 
verksamheten. 

Pedagogen på förskola B menar också att de utgår ifrån barnens intresse men till skillnad från 
förskola A bestämmer pedagogerna temat utifrån vad barnen är intresserade av, det vill säga att 
pedagogerna utgår från barnens lek och aktiviteter för att bestämma ett tema.  De får på så sätt 
reda på vad barnen från början är intresserade av och kan utveckla det vidare så att barnen kan 
vara med under hela dokumentationsprocessen. Pedagogerna utvecklar verksamheten så att de 
på så sätt ska kunna utmana barnens lärande och anpassa den utefter barnens behov. 

Pedagogers arbetssätt 

Att pedagogisk dokumentation bidrar till att utveckla pedagogerna själva genom att de i 
arbetslaget kan reflektera tillsammans och få nya tankar och idéer var båda förskolorna överens 
om. Pedagogerna ansåg att de på så sätt kunde utveckla sitt tänkande och arbetssätt.  

Pedagogen på förskola B tyckte dessutom att arbeta med pedagogisk dokumentation gjorde 
hennes arbete roligare för att det bidrar till att hon utvecklas hela tiden. Hon tyckte att det var en 
bra metod för självgransknig.  

En skillnad mellan de både förskolorna är att förskola B mer har pedagogisk dokumentation 
som ett självklart inslag i vardagen än vad förskola A har. Förskola B har kommit längre i sitt 
tänkande och reflekterande då de även använder pedagogisk dokumentation som hjälp för att 
utvärdera sig själva som pedagoger.  Pedagogerna från förskola A anser att för att vidare 
utveckla sitt arbetssätt behöver de handledning inom pedagogisk dokumentation. De menar att 
de behöver någon som ställer frågor till dem för att på så sätt kunna utveckla sitt tänkande och 
reflekterande kring dokumentationen de gjort.  

Miljö/verksamhet 

Genom att arbeta med pedagogisk dokumentation är det lättare för pedagogerna att se barnens 
behov och intresse och utveckla verksamheten därefter. Båda förskolorna var överens om att det 
kan vara allt från att byta ut material till att omorganisera ett rum. De lyssnade mycket på 
barnens egna tankar och idéer.  

Skillnaden på hur båda förskolorna förändrar sin miljö är att förskola A ändrar miljön beroende 
på det tema som pedagogerna har bestämt och utvecklar det vidare om barnen blir intresserade 
av temat. Förskola B utgår direkt från barnens intresse och idéer och förändrar miljön därefter. 
Förändringen i miljön på förskola B är inte så planerat utan det sker spontant hela tiden allt 
eftersom barnens intressen förändras.  
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Diskussion 

I vår diskussionsdel har vi valt att använda våra frågeställningar som underrubriker för 
att på så sätt underlätta för läsaren att koppla till det här examensarbetets huvudsyfte. 

Hur arbetar pedagoger med pedagogisk dokumentation? 

Inom Reggio - Emilia pedagogiken råder ett tänkande som utgår från att genom att dokumentera 
vad barnen säger, gör eller ger uttryck för på olika sätt lär vi oss inte bara något om oss själva 
som pedagoger utan framförallt lär vi oss något om barnen och hur de upplever, förstår och 
uttrycker världen. Det är barnet som ett subjekt som ska stå i fokus verksamheten på förskolan, 
det vill säga att kunskap är något som konstrueras tillsammans mellan barnen och mellan barn�
pedagoger. Det betyder att barn inte ska ses som objekt för pedagogers vård, omsorg och för 
vad pedagogerna vill att barnen ska lära sig och kunna. Barnet blir ett subjekt för oss vuxna när 
vi låter barnet få ansvar och makt över sina egna tankar och den verklighet som de kan påverka. 
�Barn lär sig av själva livet om man låter det levas. / � / Man måste lita på barnen och deras 
förmåga� (Lenz Taguchi 2007 s.34)  

Båda förskolorna vi intervjuade på var Reggio Emilia inspirerade men vår uppfattning är att 
förskola B hade kommit lite längre i det pedagogiska arbetet och hade också det här �tänket� 
som beskrivits ovan. Förskola A verkade mer inne på att kunskap är något som vi vuxna kan 
förmedla till barnen. Detta kan i och för sig ha med deras äldre utbildning att göra eftersom 
inom den äldre utbildningen handlar det mer om omsorg och är inte så relaterad till kunskap och 
utveckling (Lenz Taguchi 2007).  

Pedagogerna på både förskola A och B var överens om att det är otroligt viktigt att ha samma 
visioner i arbetslaget, att alla pedagoger vill och strävar mot samma mål. Detta är även något 
som litteraturen vi har läst stödjer.  

Wehner-Godée (2005) betonar vikten av att använda pedagogisk dokumentation som ett 
verktyg. Ett verktyg både för att reflektera kring kunskap, lärande och synen på barn. 
Författaren påpekar också att arbeta med pedagogisk dokumentation kräver otroligt mycket av 
pedagogerna. Att gå igenom allt material man samlat på sig tar tid, därför underlättar det om 
man är överens om hur man ska arbeta och vad man ska göra av materialet. Att inte vara 
överens kan kopplas till vad Kroeger & Cardy (2006) tar upp som en svårighet som pedagoger 
kan uppleva. Det kan till exempel finnas en begränsad förståelse om dokumentations betydelse, 
om vad som ska dokumenteras eller hur det ska dokumenteras .  Eftersom pedagogisk 
dokumentation är �ett kollektivt verktyg som bygger på ett gemensamt reflektionsarbete� 
(Elfström 2005), blir det svårt att kunna arbeta med den om inte alla i arbetslaget är övertygade 
att det är viktigt att arbeta med pedagogisk dokumentation.   

Åberg & Lenz Taguchi (2006) understryker att pedagoger kan få ut mer av dokumentation när 
de får tid att reflektera ihop med kollegor för att de på så sätt kan få fler olika tolkningar och 
synpunkter som skapar fler möjligheter för att vidare utveckla verksamheten.  

Det finns positiva förändringar som kan förekomma när man arbetar med pedagogisk 
dokumentation som Åberg (2006) nämner, och det är att alla i arbetslaget blir mer delaktiga och 
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att ansvarsfördelning mellan kollegorna blir enklare för att passa allas olikheter och 
kompetenser. 

Att det råder tidsbrist inom förskolan betonade både förskola A och B. Wehner-Godée (2005) 
nämner att arbeta med pedagogisk dokumentation är tidskrävande och att det är viktigt att hitta 
en bra metod och olika lösningar för att dokumentera och observera. Pedagogen på förskola B 
betonade att det är viktigt att inte haka upp sig på denna tidsbrist utan att det gäller att hitta nya 
organisatoriska lösningar. Hon förklarade att de har planering på måndagar, arbetar med 
dokumentation på fredagar och använder de andra dagarna för att arbeta med barnen i mindre 
och större grupper, det vill säga �projektgrupper� och �intressegrupper�. Lösningen för att 
kunna arbeta med pedagogisk dokumentation som pedagogen från förskola B beskriver 
överstämmer med vad Wehner-Godée (2005) föreslår: barnen delas i större och mindre grupper.  
Någon ansvarar för en mindre grupp och dokumenterar vad som händer.  Under tiden tar en 
annan pedagog hand om en större grupp.  Att bli skickligare på att utnyttja småstunder till 
renskrivning och sortering av bilder har båda förskolorna blivit.  Dessutom tar pedagogen från 
förskola B upp att det är roligare att arbeta på detta sätt.  

Pedagogerna på förskola A kopplar fler svårigheter till att arbeta med pedagogisk 
dokumentation.  De nämner att pedagogisk dokumentation inte är ett självklart inslag i vardagen 
och större barngrupper och färre pedagoger bidrar till att det blir svårt att arbeta med pedagogisk 
dokumentation.  Kroeger & Cardy (2006) förklarar att begränsade resurser och bestämda 
riktlinjer kan gör att pedagoger upplever svårigheter att använda pedagogisk dokumentation.  
Här ställer vi oss frågan om hur mycket stöd får pedagogerna på förskola A för att kunna arbeta 
med pedagogisk dokumentation?  Pedagogerna på förskola A uttryckte dessutom att de kunde 
känna att arbeta med pedagogisk dokumentation ibland kunde ta så pass mycket tid att de inte 
hann vara med barnen. Kroeger & Cardy (2006) poängterar att pedagoger kan uppleva 
svårigheter att arbetet med pedagogisk dokumentation om det finns en begränsad förståelse om 
dokumentations betydelse.  Under vår studietid har vi märkt att den planeringstid pedagogernas 
har utanför barngruppen inte upplevs som att den är till för barnen. Men det är den väl? Det är ju 
då pedagogerna har tid att tillsammans kunna samtala, reflektera och tolka allt det som händer i 
vardagen med barnen. Så alltså blir denna tid i slutändan till för barnen. Men efter denna 
undersökning väcktes tankar om att om pedagogerna inte ser att denna tid är till för barnen så 
kanske det kan vara för att de har fastnat i dokumentationsarbetet. Vi har nämligen fått bilden av 
att det kan vara lätt att fastna i dokumentationsarbetet så att man inte kan komma vidare till det 
som faktiskt gör dokumentationen pedagogisk, det vill säga att reflektera kring 
dokumentationen man samlat på sig. Men en viktig aspekt som blivit tydlig i denna 
undersökning är att det måste finnas tid avsatt på förskolorna om det ska vara möjligt för 
pedagoger att sitta ner tillsammans och reflektera och att vidare utveckla verksamheten. Om inte 
denna tid finns blir det nog lätt så att det som pedagogerna sett och hört av barns görande och 
tankar inte blir reflekterat utan bara sett och upplevt, då blir pedagogernas känsla att tiden tas 
från barnen när de har denna �barnfria tid�. 

Att etik är en otroligt viktig del av pedagogisk dokumentation är något vi verkligen fått inblick 
genom att göra detta arbete. Wehner-Godée (2005) understryker att med all den nya teknik som 
kommer blir det mycket mer tillgängligt att kunna ta kort och filma. Med detta väcks också 
följande fråga: är det okej för pedagoger att filma och ta kort på vad som helst? Författaren 
fortsätter att det är otroligt viktigt att ha ett syfte och en mening med den dokumentation man 
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gör. Pedagogerna från förskola A och B har också upplevt att det kommit en hel del etiska 
frågor kring dokumentation. Pedagogerna förklarade att det har blivit klarare för dem att göra 
barnen mer delaktiga i det som sätt upp på väggarna och vad som sätts in i deras pärmar. Båda 
förskolorna nämnde att de ibland kom på sig själva att �glömma� fråga barnen om de vill vara 
med på kort som till exempel sätts upp i hallen för att visa föräldrarna. Wehner-Godée påpekar 
att en bild av ett barn med glass i hela ansiktet kan betraktas som rolig och gullig av föräldrarna 
men att barnet kanske kan uppleva detta som kränkande. Det visar hur viktigt det är att göra 
barnen på förskolan delaktiga i allt som sker kring dokumentationen.  

Vad i verksamheten kan utvecklas med hjälp av pedagogisk 
dokumentation? 

Vi har fått insikt i att barn kan bli mer delaktiga i hur verksamheten utformas och i sin egen 
utveckling genom att pedagogerna arbetar med pedagogisk dokumentation. Pedagogerna från 
förskola A berättade att de utvecklade verksamheten när de såg att barnen nappade på 
pedagogernas planerade tema och utvecklade på så sätt verksamheten utefter barnens intresse. 
Pedagogen på förskola B berättade att de från början utgick från barnens intresse, de 
observerade den fria leken för att se vad barnen var intresserade av och utvecklade det i olika 
teman. Att ordna en miljö som är spännande och anpassade till barngruppen är det viktigt att 
utgå från vad barnen gör och hur de använder miljön för att förändra den (Åberg & Lenz 
Taguchi 2006). Gemensamt för båda förskolor är alltså att de använde barnens intresse som 
utgångspunkt vid planering men på olika sätt. Hong & McNair (2003) nämner att genom att 
arbeta med pedagogisk dokumentation kan pedagoger ta barnens idéer på allvar för att utveckla. 
Wehner-Godée (2005) menar att när pedagoger arbetar med pedagogisk dokumentation då 
måste pedagoger hela tiden vara nyfikna på utmaningar till nya sätt att arbeta med barnen. Detta 
är något som båda förskolorna beskrev: de har blivit mer fokuserade på att se vad barnen gillar 
och har intresse av för att gå vidare med arbetet. Genom att arbeta med pedagogisk 
dokumentation har de blivit mer nyfikna på hur barn tänker och vad de gör. 

Att pedagogisk dokumentation kan göra arbetet roligare och mer lustfyllt beskriver pedagogen 
på förskola B vilket även Wehner-Godée (2005) betonar. Författaren kopplar det till att det blir 
lustfyllt på grund av att arbetslaget lyckas förändra sitt tänkande kring organisation av tiden, 
miljön och materialet.  

Vidare har vi sett att pedagogerna upplever att de själva utvecklas i sin yrkesroll, eftersom att 
arbeta med pedagogisk dokumentation kräver mycket reflektion så har pedagogerna blivit 
�tvungna� att sätta ord på vad de gör. På grund av det så har deras arbetsätt blivit tydligare för 
dem och de kan på så sätt förändra och utveckla sin verksamhet.  

När vi nu har gjort vår undersökning kan vi dra slutsatserna att genom att arbeta med 
pedagogisk dokumentationen kan pedagogerna få inblick i sin verksamhet. Pedagogerna kan på 
så sätt utveckla både miljön och deras eget arbetssätt samt också lättare kunna följa och 
dokumentera varje barns utveckling.  

Pedagogerna på förskola A och B upplevde att genom att arbeta med pedagogisk dokumentation 
så blev det lättare att visa vad som har hänt under dagen för föräldrarna.  Under denna 
undersökning har vi också fått insikt i att pedagoger på förskolan ibland kan känna press från 
föräldrarna att de ska visa vad barn och pedagoger gör på dagarna. Detta är en ny insikt vi fått 
eftersom vi endast har kommit i kontakt med det genom våra intervjuer då litteraturen vi har läst 
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inte har tagit upp något om detta. Eftersom förskolan också är en verksamhet som ofta 
ifrågasätts av samhället och ibland ofta kan ses som endast �barnpassning� och �barnförvaring� 
hjälper dokumentationen till att verkligen visa att det arbete som görs på förskolan är otroligt 
viktig.  Så arbete med pedagogisk dokumentation resulterar kanske i att verksamheten inte 
ifrågasätts lika mycket vilket i sin tur skulle kunna ses som att arbeta med pedagogisk 
dokumentation kan leda till att statusen inom förskoleverksamheten höjs.   

Reflektion  

Det har varit otroligt givande att göra detta examensarbete och en mängd olika tankar och frågor 
har väckts hos oss.  Nya kunskaper som vi har fått är bland annat hur viktigt det är att alla i 
arbetslaget strävar mot samma mål för att på så sätt nå bästa resultat inom pedagogisk 
dokumentation. Vi har också fått insikt i hur man tillsammans i arbetslaget kan reflektera 
tillsammans för att vidare utveckla verksamheten. Innan vi gjorde detta examensarbete tänkte vi 
att arbetet med pedagogisk dokumentation var något man kunde göra själv som pedagog och 
förstod inte vikten av att hela arbetslaget tillsammans har ett gemensamt arbetssätt. Reflekterar 
man tillsammans kommer ju en mängd olika tankar och synsätt fram till skillnad om man bara 
har sig själv att utgå ifrån, för sitter man själv och reflekterar kanske det gör att man blir lite låst 
vid sina egna tankar och erfarenheter.  

Under den här studien har det framkommit att pedagoger ibland kan känna att föräldrarna hellre 
ser de planerade aktiviteterna dokumenterade än den fria leken. Men vi anser att det är viktigt 
att pedagogerna förmedla att när barn leker handlar det inte bara om lek, utan att det är ett 
viktigt lärande som pågår under lekens process. När barn leker tränar de på en mängd olika 
saker som till exempel det sociala bitarna, att vara en bra kompis, turtagning och respekt för 
varandra mm . Det är viktigt att visa för föräldrar och omgivning att man kan leka till sig 
kunskap. Leker barnen affär tränar de till exempel på siffror och att räkna. Men hur mycket ska 
man då dokumentera? Bör den spontana leken dokumenteras? Eller blir det kanske så att man 
�snokar� i barnens innersta vrår? Detta är frågor som man som pedagog ständigt måste ta 
ställning till, för det är viktigt att tänka på att bara för att man som pedagog arbetar med 
pedagogisk dokumentation behöver man inte dokumentera allt som barnen gör. Vi anser att det 
gäller att hitta en balans när det gäller dokumenterandet av den fria leken. Eftersom så mycket 
lärande sker i den fria leken är det viktigt att vi där följer barnens lärandeprocess så att man som 
pedagog utifrån det kan fortsätta att vidare utveckla verksamheten för att utmana barnens 
lärande, tankar och idéer. 

Det vi märkt under denna undersökning är också att alla de intervjuade pratade om fortbildning 
inom pedagogisk dokumentation. Speciellt pedagogerna på förskola A menade att de behövde 
gå fler kurser inom pedagogisk dokumentation för att på så sätt kunna lära sig mer och 
utvecklas vidare. De kände att de behövde lära sig av någon expert inom ämnet. Tankar som 
väcktes hos oss då är bland annat att varför startar de inte ett eget nätverk pedagoger emellan så 
att de på så sätt kan utbyta tankar och idéer och utveckla egna metoder för att nå de mål de vill 
inom pedagogisk dokumentation? Om det kommer från pedagogerna själva kanske det blir 
lättare att fullfölja, då de verkligen kan planera arbetet med pedagogisk dokumentation utefter 
sin egen verksamhet. Inom Reggio Emilia pedagogiken är ju kunskap något som skapas 
tillsammans så då kan ju pedagogerna skapa egna metoder med hjälp av erfarenhetsbyte.  
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Eftersom vår erfarenhet av pedagogisk dokumentation inte var så stor så har vi verkligen fått en 
ny bild av hur det kan vara att arbeta med pedagogisk dokumentation. Det vi hade sett under vår 
lärarutbildning var nästan bara bilder som sattes upp för att visa föräldrarna vad barnen hade 
gjort. Vi hade alltså inte sett så mycket reflektion kring den insamlade dokumentationen. Så 
genom att göra våra intervjuer och genom att vi har läst all den litteratur vi har hittat har vi 
verkligen fått en inblick i hur man kan arbeta med pedagogisk dokumentation. Intervjuerna och 
litteraturen kompletterade varandra på ett bra. Det fanns tillfällen då litteraturen stödjer det våra 
informanter hade sagt men genom att göra intervjuerna blev också andra aspekter synliga som 
inte litteraturen tog upp. Vi hoppas även att detta arbete kan bidra till tankar och idéer hos andra 
pedagoger som vill arbeta eller redan arbetar med pedagogisk dokumentation. För detta 
arbetssätt är något vi verkligen ser fram emot att praktisera själva i vår framtida roll som 
pedagoger.  

Vi anser att genom att använda fenomenologi som ett teoretiskt perspektiv och forskningsmetod 
har vi fått insikt i de intervjuades livsvärld, det vill säga att vi använde de intervjuades synvinkel 
och upplevelser för att bättre förstå fenomenet pedagogisk dokumentation. Alla 
forskningsmetoder kan kritiseras på ett eller annat sätt (Gunnarsson 2006). Den kritik man kan 
rikta mot fenomenologin är att det kanske inte ligger i mänsklig makt att helt sätta sin egen 
förförståelse åt sidan. Konsekvensen av denna kritik är att det kanske är omöjligt att helt låta bli 
att tolka. Frågan är då hur mycket kan man få tolka och ändå kalla det fenomenologi?  Vi har 
försökt använda Kvales kvalitetskontroll (Kvale 1997) som nämns under rubriken 
�Tillförlitlighetsfrågor� under hela processen, men vi anser att alla är vi människor som har 
egna tankar och erfarenheter i bagaget som blir svårt att helt åsidosätta i en sådan här 
undersökning. 

Nya frågor 

En ny fråga som väckts under arbetets gång är vad förmedlas till barnen då de inte får vara så 
delaktiga när det gäller vilka bilder som sätts upp? Vad kan det få för konsekvenser i framtiden?  
Vad gör barnen av den kunskapen när de blir äldre? Lägger ut bilder på varandra på internet 
utan att fråga den det gäller? Vi bor i ett kommersiellt samhälle där nästan allt är digitaliserat 
och datorn är ett viktigt redskap i människors liv.  

Om mer tid fanns kan ett nytt forskningsförslag bland annat vara att undersöka och jämföra vad 
pedagoger säger och vad de faktiskt gör när det gäller pedagogisk dokumentation. Det skulle 
vara intressant att jämföra observationer och intervjuer. Detta ökar också studiens trovärdighet 
för att man kan jämföra resultaten som varje metod ger (Ruane 2006 s. 85). 

Ett annat nytt forskningsförslag som skulle vara intressant att undersöka är hur föräldrarna på 
förskolan upplever den pedagogiska dokumentationen? Vilka fördelar och nackdelar upplever 
de? 
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Bilaga1 

Intervjufrågor 
 

1. Vad har du för utbildning? 
2. Vad betyder pedagogisk dokumentation för dig? 
3. Vad anser du vara syftet med pedagogisk dokumentation? 
4. Hur länge har du arbetet inom barnomsorgen och hur länge har du använt dig av 

pedagogisk dokumentation? 
5. Har du någon utbildning inom pedagogisk dokumentation? 
6. Hur avsätts tid för pedagogisk dokumentation i din vardag? 
7.  Hur använder du dig av denna tid som avsätts?   
8. Hur går du till väga när du dokumenterar? Vilka hinder och möjligheter upplever 

du?  
9. Vad använder du pedagogisk dokumentationen till?  Vilka hinder och möjligheter 

upplever du?  
10. På vilket sätt har dokumentationen påverkat den pedagogiska verksamheten? 
11. Kan du ge något exempel? 
12. I våra undersökningar har vi läst att det kan bli tidskrävande att använda 

dokumentation för att utveckla den pedagogiska verksamheten.  Vad tycker du? 
Varför? 
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Bilaga2 

Avtal 
 
 

Samtycke 
 
 

Syftet med den här intervjun är att få en bättre förståelse om hur pedagogisk 
dokumentation kan användas i förskolan (att undersöka hur pedagogisk dokumentation 
används av förskollärare för att utveckla det pedagogiska arbetet och verksamheten i 
förskolan samt vilka konsekvenser det får i relation till avsikten).  Förskollärare från två 
olika förskolor ska intervjuas.  Intervjun ska spelas in och sedan skrivas ut för att vi ska 
kunna genomföra en analys. 

Intervjun är frivilig och intervjuade har rätt att dra sig ur när som helst.  
Konfidentiellitet ska bevaras under intervjusituationen och i utskriften.  Det betyder att 
all personlig information ska utelämnas.  Utom handledaren eller examinatorn ska 
endast Ida Wiberg och Marita von Kursell ha tillgång till den inspelade- och utskrivna 
intervjun.  Intervjuades namn ska inte nämnas i den utskrivna intervjun.  Istället ska 
kodifierade namn användas.  När examensarbetet är klart raderas de inspelade 
intervjuerna. 
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