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Att mota motstånd

Pedagogisk dokumentation som kunskapsmotor i förändringsarbete.

Marie Wåhlin

Sammanfattning
Syftet med studiens har varit att få en förståelse för den generella problematik som upplevs av olika 
nyckelpersoner och pedagoger när förändringar införs i en organisation. I syftet har också ingått att 
försöka få en förståelse för vilka faktorer som uppfattas påverka förändringsarbetet i införandet av 
verktyget pedagogisk dokumentation inom förskolorna i en kommun. För att uppnå detta syfte har det 
varit nödvändigt att förstå hur informanterna uppfattar begreppet Pedagogisk Dokumentation och 
behovet av kunskap. Studien har genomförts genom intervjuer av informanter som är verksamma på 
två kommunala förskolor på olika enheter i kommunen, samt med nyckelpersonerna är inom 
kommunen. De övergripande frågeställningarna som legat till grund för studiens datainsamling har 
haft fokus på att beskriva nyckelpersonernas och pedagogernas uppfattning av pedagogisk 
dokumentation, vilken kunskap som uppfattats behövas för verktyget, samt vilka möjligheter och 
hinder som de erfarit under implementeringen av verktyget. Studien har en kvalitativ ansats med och 
har genomförts med hjälp av sex intervjuer med hermeneutisk tolkning som analysmetod. Studiens 
analys har utgått från ett postmodernistiskt perspektiv och har lyft fram Foucaults teorier om kunskap, 
makt, disciplinering, och norm. Utöver detta har även Lundgrens ramfaktorteori i förhållande till 
organisatoriska ramar som teoretiska ram och analysverktyg, använts. Studiens resultat visar att 
pedagogisk dokumentation uppfattas vara ett redskap, som innefattar både barnsyn, förhållningssätt, 
utforskande arbetssätt och kollektiva reflektioner, vilket har synliggjort de komponenter som visar sig 
kräva olika former av kunskap för att bli skicklig i att använda verktyget. Kunskap har visat sig både 
behövas och önskas av pedagogernas för att möjliggöra skicklighet i detta hantverk. Jag har funnit att 
verktyget har både styrkor och svagheter beträffande den makt som råder runt tillämpningen. De 
hinder som erfarits under implementeringen har utmärkts sig genom att uppträda i olika typer av 
motstånd grundlagd i rädsla för förändringar. Det finns även yttre faktorer som visar sig vara hinder 
för implenteringen av verktyget. De som framträtt har varit struktur, tidsbrist samt svårigheter att få 
fram ändamålsenliga reflektionsunderlag. Detta visar på komplexiteten vad gäller implementeringen 
av verktyget. Genom studien fann jag möjligheter som visade sig, som att fördjupningen ger kunskap 
till verktyget. Lika kompetensutbildning till alla oavsett utbildning, visade sig ha stor betydelse.
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Förord

Jag som gjort denna studie läser förskoledidaktik inom lärarprogrammet, och blir då utbildad 
förskollärare på Stockholms universitet. I en kurs i slutet av min utbildning så granskades olika 
utvärderings- och utvecklingsmetoder inom ramen för förskolan. Jag kom då i kontakt med en 
förskoleutvecklare och gjorde en intervju med henne om hennes roll och hur hon såg på sitt 
fokusområdet vilket är pedagogisk dokumentation. Jag blev intresserad av detta och ville forska vidare 
inom ämnet. 

De intervjuerna som är gjorda har varit berikande för mig och för studien.

Jag vill framföra ett tack till de informanter som valde att medverka i mina intervjuer och som 
skildrade till mig om deras egna erfarenheter och förhållningssätt till Pedagogisk dokumentation. Utan 
detta hade inte denna studie varit möjlig.

Jag vill tacka min handledare Inger Hensvold för all hjälp, framför allt med avgränsning och fokus. 
Sen vill jag även tacka mina arbetskollegor som stått ut med min ständiga diskussion om pedagogisk 
dokumentation. 

Jag vill tacka min familj som stöttat och hjälpt mig under de senaste månaderna då tankar och tid 
endast bestått av studien. 

Marie Wåhlin  

1



Inledning
Hur kan de säga att vi ska göra det här, jag förstår inte kameran. Duger inte det som vi alltid gjort? Jag 
har väl alltid tittat på barnens utveckling och vad de gör! Och sen ska man lägga in bilderna på datorn, 
hur nu det ska gå till vet jag inte!

Dessa kommentarer är bara en liten del ur det jag hört under de senaste sex åren i verksamheten i 
förskolan. För ungefär sex år sedan började den förskola jag är verksam i att ha handledning med 
reflektion kring barns görande. Bilder, teckningar och alster, samt anteckningar låg till grund för 
reflektionen inom arbetslagen. Handledaren kom från en annan förskola och hade kunskap och 
skicklighet i att få tillstånd en gemensam reflektion, dvs. samtal om de processer som skedde i det vi 
visade. Handledaren guidade oss att ”läsa” det vi visade och försöka hitta intressanta saker att vidare 
utforska utefter tolkningarna.  Här började ett sakta närmande till det som vi idag igenkänner som 
pedagogisk dokumentation. Vägen har varit lång och krokig med olika tillvägagångssätt som jag 
uppfattar att hela förskolevärlden upplevt. Än är vägen krokig.

Redan 1997 kan man i SOU läsa; ”Pedagogisk dokumentation är ett kollektivt arbetsverktyg som 
bygger på gemensamt reflektionsarbete, där såväl lärare, som barn, föräldrar och andra kan delta. För 
att synliggöra praktiken krävs dock att dokumentationen blir en naturlig och integrerad del av det 
dagliga arbetet och inte något som bara ligger vid sidan av. Detta förutsätter att man i arbetet kan 
skapa en kultur av samarbete, reflektion och kommunikation.” (SOU 1997:98)

Under min utbildning har detta varit ett hett och levande diskussionsämne, vi har övat och övat och 
blivit skickligare på detta hantverk. Detta har skett parallellt med framväxten av den nya reviderade 
läroplanen som bland annat innefattar ett kompletterande avsnitt som behandlar systematiskt 
kvalitetsarbete inom förskolan.  Många har troligtvis som jag upplevt svårigheten med att få alla 
pedagoger att använda sig av detta verktyg för att synliggöra de processer som sker i verksamheten. 

Jag har själv upplevt att när jag väl övat många gånger och reflekterat om och om igen och gjort ett 
otal antal läsningar med arbetskollegor och barn, så har jag sett vad som faktiskt skett i barnens 
process. Det är helt fantastiskt när man gör framsteget att faktiskt förstå sig på detta verktygs kvalitet. 
Hit har en del pedagoger nått och diskussionen går het över hur man kan möjliggöra för alla att närma 
sig verktyget. Förskolor ordnar föreläsningar om användandet av verktyget, arbetslagen tränar sig i att 
hantera verktyget. Teoretisk fördjupning har skett både vad gäller tillvägagångssätt som och inom 
olika ämnen, vilket bidrar till att kunna få större förståelse för verktygets potential. Samtalen under 
utbildningen har ofta varit av samma karaktär som kommentarerna överst, vilket synliggör hur svårt 
detta verktyg är att förankra i verksamheten. Många har svårigheter att ta det till sig och förstå sig på 
det. Vilket i sin tur kan upplevas leda till osämja inom arbetslagen. 

Bakgrund
Hillevi Lenz Taguchi beskriver att när man går in i ett arbetssätt med pedagogisk dokumentation som 
arbetsverktyg handlar det inte om en förändring från ett arbetssätt till ett annat. Hon beskriver vidare 
att det istället handlar det om att ta i bruk ett arbetsverktyg som utvecklats i Reggio Emilia och vars 
spår- den konkreta dokumentationen - kan ligga till grund för ett kontinuerligt förändringsarbete - eller 
reformarbete på förskolan (Lenz Taguchi 2007:12).
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Jag är övertygad om att detta, för många, föreslagna förändringsarbete har tagit olika vägar för olika 
pedagoger och förskolor och som dessutom under det senaste året fått ytterliggare tillskott av 
Skolverkets stödmaterial. Detta utkom med anledning av implenteringen av nya avsnittet 
”Uppföljning, utvärdering och utveckling” i den reviderade läroplanen. I stödmaterial beskrivs det att 
inom förskolan använder man sig av en rad olika redskap för att beskriva, granska och följa upp det 
som sker i verksamheten. Här betonas att det är angeläget att varje förskola utvecklar metoder för detta 
arbete, vilket jag straxt återkommer till. Materialet beskriver vidare att det också är angeläget att 
kritiskt granska både metoderna och själva arbetet för att analysera om de överensstämmer med de 
värderingar och intentioner som finns i förskolans läroplan. Här beskrivs hur man kan arbeta med 
pedagogisk dokumentation, som är ett exempel på hur man kan synliggöra processer i förskolans 
verksamhet i enighet med förskolans läroplan.  Författare till detta stödmaterial är Anna Palmer, 
universitetslektor vid Stockholms universitet (Skolverket, 2012:3).

 Läroplan för förskolan

I läroplanens nya kapitel 2.6 Uppföljning, utvärdering och uppföljning finns följande skrivet,

”Det behövs också kunskap om hur barns utforskande, frågor, erfarenheter och engagemang tas till  
vara i verksamheten, hur deras kunnande förändras samt när de upplever verksamheten som 
intressant, rolig och meningsfull.” (Lpfö rev 2010:14)

När man läser det ovan beskrivna så kan man ju föreställa sig att stor och kanske för vissa ny 
kompetens behövs hos av pedagogerna. Hur tillser man att alla får denna kompetens blir då en undran 
jag tar med mig att fundera på. Jag har genom hela min utbildning varit fascinerad av alla de 
diskussioner som pågått om hur man gör för att få pedagoger att använda pedagogisk dokumentation 
som en integrerad del i verksamheten. 

Utifrån detta har jag funderat om hur man möjliggör en praktik där pedagogisk dokumentation 
fungerar som en motor och integrerad del i verksamheten. Detta kan jämföras med det som nämns och 
framgår av Skolverkets stödmaterial, där en svårighet som framhålls är att det finns bristande 
kunskaper om hur en organisation kan byggas upp för att hålla igång och fördjupa ett 
dokumentationsarbete (Skolverket 2012:3).

För att använda Pedagogisk dokumentation i det vardagliga arbetet krävs det en förståelse för att 
Pedagogisk dokumentation skapar förbindelser mellan det som hänt, nuet och det som är påväg att 
hända, den sätter saker i rörelse mot framtiden samtidigt som den via reflektionen blickar mot det som 
varit (Skolverket 2011:18).  Detta kan beskrivas som en motor som driver arbetet framåt, barn, 
pedagoger är aktiva genom dokumentationsarbetet och även i andra riktningen vilket gör att 
lärandearbetet drivs vidare.  Då krävs det att man funderar på hur detta teoretiska synsätt, praktiska 
tillvägagångssätt och förhållningssätt utgör en kunskapsapparat tillsammans med läroplanen. För att få 
detta att fungera, behövs mer kunskap om lärandeteori och teknik och metoder, och om 
reflektionsarbete, ökad kunskap inom målområdena (Skolverket 2011:18).

För att pedagoger skall kunna använda pedagogisk dokumentation behövs en förståelse och en 
fördjupad kunskap om verktygets verkningskraft och dess förutsättningar för att det skall bli en 
kunskapsmotor. Detta kan också driva verksamheten och på samma gång hjälpa till att synliggöra det 
livslånga lärandet, om denna utmaning ges till pedagogerna. Kunskapsmotor beskrivs av Lenz 
Tauguchi (2012) som den ”apparat” pedagogisk dokumentation blir när den används i 
lärandeaktiviteter. Det blir en kunskapsapparat som producerar olika slags kunskap beroende av vilket 
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perspektiv som väljs (Lenz Taguchi 2012:21).  Uppsatsen avser att lyfta en förståelse för hur 
pedagogerna beskriver sin kunskap beträffande detta. 

För att åstadkomma det ovan beskrivna har jag i uppsatsen valt att undersöka det utvecklingsarbete 
som faktiskt sker inom en kommun utanför ett storstadsområde. I och med detta utvecklingsarbete 
kommer vissa ramar och deras betydelse lyftas fram. Jag har i och med detta i min uppsats försökt att 
göra en ansats till att få en fördjupad kunskap i hur man kan gå tillväga för att möjliggöra den 
utmaningen det kan tänkas vara för pedagoger att hantera pedagogisk dokumentation, vilket kanske 
kräver en fortbildning för att utveckla den kompetensen. 

 Det handlar om hur ett förändringsarbete kan genomföras då detta arbetsverktyg förankras inom 
förskolan och vilken problematik och vilka möjligheter detta kan medföra för en organisation, samt 
vilket bidrag utvecklaren ger till förskolornas verksamhet.

Syfte och frågeställningar
Syftet med denna studie är att få en förståelse för den generella problematik som erfars av olika 
nyckelpersoner och pedagoger när förändring införes i en organisation samt att få en förståelse för 
vilka faktorer som uppfattas påverka förändringsarbetet i införandet av verktyget pedagogisk 
dokumentation inom förskolorna i en kommun. För att uppnå detta syfte har det varit nödvändigt att 
förstå hur informanterna uppfattar begreppet pedagogisk dokumentation och behovet av kunskap.

Det övergripandet syftet har varit att bidra till nya sätt att förstå, långsiktig förändra och se resultat 
som bidrar till nya tankar och kunskap samt utvecklingsområden.

Frågeställningar:

• Vilka erfarna möjligheter och hinder i implenteringen av Pedagogisk Dokumentation 
framkommer?

• Hur uppfattas begreppet Pedagogisk Dokumentation?

• Hur uppfattas behovet av kunskap?
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Tidigare forskning
 I avhandlingen av Lise-Lotte Bjervås (2011) presenteras bland annat en studie utifrån att författaren 
dokumenterat pedagogers reflektionstillfällen. Bjervås beskriver ur Berglunds (2007) studie att synen 
på förskolan som sedd ur en kunskapsekonomi, det livslånga lärandet, är Sverige ensamma om att ha 
från förskolan (Bjervås 2011:29). Bjervås refererar från Hallden (2007b) vidare om barndom och 
barnsyn, hon lyfter här skillnaden från being och becoming, Här görs en skildring över hur begreppet 
det kompetenta barnet vuxit fram (Bjervås 2011:38,39). Begreppet kompetenta barnet refererar även 
Bjervås ifrån Kampmann (2004) som problematiserar detta med att det kompetenta barnet blir ett 
normativt begrepp, en intvingande idé om hur barn bör vara och inte hur de är (Bjervås 
2011:2016,2017).  Bjervås refererar till Wehner- Godée (2005) som beskriver att synen på barn, 
kunskap och lärande blir produktivt först i den pedagogiska praktiken (Bejrvås 2011:55). Viktiga 
synpunkter tas upp om det önskvärda förskolebarnet samt förväntningar av förskolebarnet (Bjervås 
2011:44,45).  Bjervås nämner i koppling till Kampmanns tolkning av det kompetenta barnet, en risk 
om vilket barn som väljs att synliggöras i den pedagogiska dokumentationen och vem eller vilka som 
väljs bort (Bjervås 2011:218). 

I avhandlingen lyfts att pedagogisk dokumentation har en subjektiv sida och kan ses som ett material 
som är med och konstituerar diskurser (Bjervås 2011::72).  Bjervås tar upp vad Sparrman (2002) 
beskriver som en avsaknad av reflektion i det etiska att barn blir observerade. Sparrman beskriver ett 
maktperspektiv då hon betonar att ögat, den betraktande blicken, är ett medel för att utöva makt. 
Bjervås tar även upp vad Lenz Tauguchi (2000) konstaterar, att lärare måste vara medvetna om att de 
tillsammans med barnen alltid är inblandade i att producera makt ( Lenz Tauguchi 1997 i Bjervås 
2011:67).  Bjervås refererar till detta vad Lindgren och Sparrman (2003:65) lyfter som frågan, vilka 
som kan ta sig rätten att rikta blicken mot andra och vilka dessa andra är (Bjervås 2011:67). Vidare 
beskriver Bjervås vad Elfström, Nilsson, Sterner och Wehner-Godée (2008) framhåller, att det är 
viktigt att inte bara synliggöra vad barnet kan utan även använda pedagogisk dokumentation för att 
möjliggöra möten mellan barn och barn och lärare (Bjervås 2011:66,67). Vidare lyfts av dessa 
författare refererat i Bjervås, ytterligare en aspekt gällande pedagogisk dokumentationens potential 
som dokumentationsverktyg, genom verktyget är det inte det enskilda barnet utan gruppen som 
synliggörs till skillnad mot andra verktyg (Bjervås 2011:67).

Avslutningsvis lyfts i Bjervås (2011) studie att då man tittar på barnet i pedagogisk dokumentation ges 
en syn på det kompetenta barnet och eventuella brister läggs på den vuxne, att inte denna haft 
förmågan att ordna ett optimalt tillfälle exempelvis ( Bjervås 2011:208,209). Bjervås refererar till 
Buldus (2010) studie att också en viktig fundering framkommer, om själva dokumentationsutövandet 
och närheten pedagogen vill ha i barns läroprocess vilket inte sker så optimalt om man är ensam och 
”skärmas” av dokumenterandet, kanske två pedagoger behöver hjälpas åt för att motorn skall fungera 
friktionsfritt (Bjervås 2011:212). 

I doktorsavhandlingen beskriver Hillevi Lenz Taguchi (2000) sina tankar om vad förändring är och 
hur det går till både hos den enskilde individen och i kollektivet. Hon presenterar att i studier visade 
det sig ofta att ett pedagogiskt förändringsarbete är svårt, särskilt om man efterstävar bestående 
effekter Lenz Tauguchi 2000:20). Studiens grund är kort att Lenz Tauguchi observerar en förskolas 
arbete med pedagogisk dokumentation och tillsammans med personalen problematiserar detta. Detta 
skulle förhoppningsvis ge en förändring, utveckling i såväl arbetet som teorier om pedagogisk 
dokumentation. Visionen var en syn på barn som medkonstruktörer till kunskap, detta skulle verktyget 
ge möjligheter att nå. Det skulle också vara en utgångspunkt i att lärande, för såväl barn som vuxna är 
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en komplex process som utgår från kommunikation av hundratals uttryck/språk mellan människor och 
mellan människor och materiel. Ett förändringsarbete poängterar hon måste utgå från hela arbetslaget 
och deras egen dokumenterade praktik (Lenz Tauguchi 2000:145,146). Hon lyfter att det är en sak att 
titta på en dokumentation och se denna utifrån vad barnen gör, dock var det mycket svårare att tänka 
dekonstruktivt i förhållande till en dokumenterad praktik som inte enbart var fokuserad på barnens 
görande.

 Men för att pedagogisk dokumentation ska blir ett verktyg i ett kontinuerligt förändringsarbete är det 
viktigt att uppmärksamma de förstålelser och betydelser som vi som vuxna producerar i pedagogisk 
praktik. Hur kommer det sig att vi förstår det barnen tänker och gör på just det sätt vi förstår det?  Vad 
är det som gör att vi förstår själva praktiken och vårt eget handlande på det sätt vi förstår det? (Lenz 
Tauguchi 2000:166).  Hon ger uttryck för det motstånd som uppträder i den dekonstruktion som sker 
då de tittar på varför handlandet skedde på ”det” sättet, vilket material som använts mm. (Lenz 
Tauguchi 2000:173-176). Hon lyfter vad som pedagogerna visade motstånd mot och vad som 
förespråkats/efterstävats, till dessa hörde bland annat misstro - tilltro och kaoskänsla att följa en plan 
eller modell – intuition, gripa tillfället i stunden, mot vad är motståndet riktat blev fokus för hennes 
läsningar i studien (Lenz Tauguchi 2000:177). 

Hon beskriver i sista kapitlet ett förgivet taget sätt att vara, leva och praktisera som ofta står ”i vägen” 
för oss i en strävan efter förändring, trots att vi gör oss uppmärksamma på dem. Inte ens när vi har 
tillgång till andra sätt att tänka och agera, är det så lätt som att bara göra på ett annat sätt ( Lenz 
Tauguchi 2000:277).  Lenz Tauguchi refererar till Derrida (2000) om dekonstruktionen, som något 
”som händer”. Det som kan hända i det handlande tänkandets och tänkande handlandets ofullkomliga 
upprepningar, de ruckar på, förskjuter eller omformar därmed rådande handlings-/tankemönster eller 
strukturer. Det kända kan inte komma för det är redan här. Dekonstruktionen är främlingen som 
kommer och som man välkomnar utan att veta vad som kommer att hända eller hur det kommer att 
påverka mig (Derrida 2000, i Lenz Tauguchi 2000:279). Hon sammanfattar att hon tror att åtrån efter 
förändring förmodligen är lika stark hos människan som åtrån efter att allt skall vara som det alltid har 
varit. Som närvaro beror på frånvaro och förändring/omformulering och till och med det åtråvärda 
tillståndet av förvandling beror av det som kommer före ( Lenz Tauguchi 2000:278). 

Pedagogerna bär med sig en yrkesrolls professionalism där arbetssättet kommit ur en tidigare tradition 
och pedagogisk dokumentation har behov av ett annat arbetssätt med tillhörande förhållningssätt hos 
pedagoger, samt en utforskande pedagogik. Här kommer en del av det förändringsarbete jag valt 
undersöka att ha sin botten. Pedagogernas yrkesrolls förändring/utveckling blir en avgörande del då 
man inför pedagogisk dokumentation i verksamheter. 

Tidigare studier
Enligt Hillevi Lenz Taguchi (2007), professor vid BUV handlar Pedagogisk dokumentation om ett 
verktyg som pedagoger kan ta i bruk för att gå in i en läroprocess som gäller både det egna och barns 
arbete – ett arbete som egentligen aldrig blir färdigt. Hon beskriver hur arbetet med dokumentation 
kan bilda underlag för fortbildning och arbetsutveckling bland annat. Hon beskriver vidare att börja 
arbeta med Pedagogisk dokumentation handlar om ett förändringsarbete som går in i ett aktivt 
omskapande av den egna praktiken med utgångspunkt från i första hand barnen, men även utifrån sig 
själv som pedagog. Hon beskriver skillnader i observationer och dokumentationer mot vad som 
kännetecknar pedagogisk dokumentation. Genom den process som pedagogisk dokumentation 
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synliggör menar hon att vägvisaren är barnet genom barnets konstruktioner (förståelse, kunskap och 
teorier) detta är utgångspunkten, men den vuxne är väl förberedd för tänkbara konstruktioner via sitt 
reflektionsarbete och pedagogens uppgift blir att stödja och hjälpa barnet i att utveckla och förändra 
och rekonstruera sin kunskap. (Lenz Taguchi 2007:12,13,67).

Artikeln av forskarstudenterna Anna Tjivkua och Johanna Unga (2012) belyser en jakt på den 
Pedagogiska dokumentationens potential. Författarna tittar på hur pedagogiska dokumentationer inte 
endast blir en rekonstruktion av vad som hänt och där strävan efter att fånga allt kan bli ett tillstånd av 
ytlighet istället för att öppna upp för en expansion av barns och pedagogers lärande. De beskriver 
vidare att pedagoger måste hålla alla dörrar öppna och inte stänga dem, pedagoger behöver se det som 
sker i det oväntade och fånga det för att öppna upp för ett experimenterande.  De beskriver att 
experimenterande blir produktivt i förhållande till det didaktiska arbetet i förskolan, då det skapar 
förbindelser för tänkandet. De funderar över hur svårt det är för pedagoger att lyssna in och vänta in 
barnen utan att de vuxna går in och sätter ord på hur det är. Orkar vi inte vara kvar i osäkerheten ställs 
som fråga av studenterna. De presenterar att det är det vidgande lyssnandet som pedagogerna upplevs 
ha svårt att få till. (Tjivkua & Unga 2012:23-27).

För att utgå ifrån det ovan nämnda och det som i och med det utmanar pedagoger, så belyser nästa del 
en rapport om olika modeller i skolor, som kan tolkas appliceras även på en förskolepraktik som är 
uppsatsen syfte att betrakta.

I rapporten av lektor Inger Hensvold (2006) belyses problematiken med att införa nya arbetsmodeller 
och därigenom en förändring av yrkesprofession. Här kan en koppling göras till det som finns 
formulerat i rapporten som elevaktiva arbetssätt till införandet av pedagogisk dokumentation i 
förskolorna. Rapporten lyfter det Haug (2004:2) beskriver, att för att en sådan förändring skall kunna 
vara möjligt behövs en ny syn på kunskap och lärande ( Hensvold 2006:87). För att skapa detta krävs 
ett långsiktigt kompetensarbete och fortbildning och det tar tid. Här beskrivs att mycket av gamla 
arbetssätt bedrivs parallellt med att de nya håller på att få fotfäste. Lärarrollen förändras, främst med 
anledning att handledningsuppgifter ökat och bla har elever fått större handlingsutrymme, personligt 
och kollektivt (Hensvold 2006:87,88). Detta kan jämföras med det kollektiva arbetsverktyget 
pedagogisk dokumentation. Handledningsrollen kan jämföras med den roll pedagoger har som 
medforskande. I rapporten beskrivs att den etablerade traditionen i skolan utgör en enorm kraft och 
dominerar det som sker berättar författaren. 

 Hensvold beskriver vad Haug (2004 ) uttrycker, att det tar 10-15 år innan en läroplan får genomslag i 
praktiken. Här beskrivs vidare att traditionens makt är stark och det finns ett motstånd, som dock alltid 
finns i samband med reformer (Hensvold 2006:90). I rapporten belyses även av Hensvold det som 
Slavin (1996) och Slavin & Madden (2001) belyser, att om man skall åstadkomma förändringar 
behövs det bland annat att lärare planerar de kooperativa arbetssätten tillsammans och stödjer 
varandra, att rektorer och lärare deltar i skolans övergripande planering och beslut. Resultaten visar att 
flera samverkande faktorer bidrar till utveckling. En förutsättning är en stark övertygelse hos lärare 
och skolledare om den filosofi som ligger till grund för programmen, samt att strukturella faktorer är 
uppfyllda. 

 Rapporten lyfter även det som Bruner (1996,2002) och Brown (1997) förklarar som 
Oaklandsprojektets stödjande skolkultur som sammanfattas med fyra punkter; handlingskraft, 
reflektion, samarbete och kultur. Detta har många likheter med verksamheten som förekommit vid 
förskolorna i Reggio Emilia. Här beskrivs av författarna Kerchevsky, Marchell (2001) att en central 
fråga har varit hur lärande i grupp sker. Detta sammanfattas i fyra punkter; 1, att både barn och vuxna 
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ingår i grupperna. 2, att dokumentation och medföljande reflektion samt analys ingår. 3, att 
emotionella, estetiska och intellektuella dimensioner är viktiga att dokumentera, nämligen vad och hur 
de lär sig. 4, att kollektiv kunskap och förståelse ingår ( Hensvold 2006:113-114). 

I sammanfattningen av rapporten gör författaren en inramning som beskrivs följande. Att införa nya 
arbetssätt i skolan är en lång och svår process och att få dem att leva kvar i vardagen ännu svårare. Det 
handlar om lärarens kompetens och den pedagogiska kulturella miljön i skolan. Frågan om lärarens 
kompetens kan formuleras; Vad behöver en lärare för stöd för att bli förtrogen med nya arbetssätt? 
Vidare beskrivs att för att arbetssätten skall fortleva behövs ett forum, eller nätverk av likasinnade, då 
även teoretiska tankegångar diskuteras och möjliggör fördjupning. Att arbeta med kooperativa 
arbetssätt innebär därför förändringar på flera plan i lärarens funktion och uppgift. Vidare lyfts i 
rapporten frågan om hur olika aspekter i den pedagogiska och kulturella miljön påverkar 
implenteringen av nya arbetssätt. Det görs en betoning av ett behov av en dialog mellan olika nivåer i 
kommunen och skolledningens engagemang. (Hensvold 2006:134,135).   

I denna uppsats görs en skildring av Pedagogisk dokumentation och hur detta verktyg ger anledning 
till en utmaning av pedagogens yrkesroll. Avsikten är att försöka fördjupa förståelsen hur detta kan 
utvecklas via fortbildning som redskap. Begreppet Pedagogisk dokumentation som verktyg och motor 
kommer att synliggöras. Hur fortbildning kan se ut kommer uppsatsen att göra en beskrivning av och 
inom det området kommer vissa ramar och utvecklingsprocesser beskrivas. Detta kommer att göras 
utifrån ett postmodernt perspektiv, vilket stämmer överens med de teorier som kommer att ingå i 
uppsatsen. Postmoderna perspektivet passar väl in då den beskriver världen som oändligt mycket mer 
komplex än de kartor vi ritar, än de beskrivningar vi gör och de kategorier vi använder. 
Postmodernismens problematisering av det dualistiska tänkandet där både/och fördras framför ett 
antingen/eller används (Dahlberg, Moss & Pence 2006:39,40). 

Teoretiska Ramar
Pedagogisk dokumentation
Pedagogisk dokumentation är ett kollektivt arbetsverktyg som bygger på gemensamt reflektionsarbete, 
barnen emellan, pedagoger emellan men även familjen och förskolor emellan ( Lenz Taugchi 
2007:15). Verktyget skall synliggöra de processer som sker i verksamheten. För att åstadkomma detta 
behövs bland annat ett material att hålla i, peka på, lyssna på och diskutera tillsammans med barn och 
pedagoger. Då blir det synligt och var och ens tänkande kan då ta del i reflektionen så denna blir 
dynamisk och produktivt. Barnen, pedagogerna, bilderna och observationerna ingår i den 
kunskapsapparat som pedagogisk dokumentation utgör. Allt detta tillsammans producerar kunskap om 
barns lärande, lek och utveckling, helheten i pedagogisk verksamhet (Skolverket 2011:42).  Inom 
termen pedagogisk dokumentation syns innehållet i form av material, anteckningar, bilder mm. om 
vad barnen säger och gör, hur pedagoger förhåller sig till barnen och deras arbete och det blir 
ingrediens till processen. Processen är behandling av materialet beskriver Dahlberg (Dahlberg, Moss 
& Pence 2001:220). 
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Postmodernt perspektiv
Ur ett postmodernt perspektiv finns ingen absolut kunskap, ingen absolut verklighet som beskrivs 
väntar ”därute” på att bli upptäckt. Enligt detta perspektiv finns ingen fast punkt för visshet, ingen 
universell förståelse som existerar utanför historien eller samhället. Det beskrivs vidare att det finns 
inget, som kan ge oss grund för sanning, kunskap och etik. Här inom ses istället världen och vår 
kunskap om den som socialt konstruerade, och vi deltar alla som mänskliga varelser aktivt i denna 
kunskapsprocess (Berger &Luckmann, 1996 i Dahlberg at el 2006:35). Social konstruktion är en 
process och den existerar inte på något sätt åtskilt från vår egen inblandning i världen. Världen är alltid 
vår och konstruerad och förstådd av oss själva - inte isolerad ifrån utan del av samhället bestående av 
mänskliga aktörer och skapad genom vår verksamma interaktion och delaktighet tillsammans med 
andra människor i denna gemenskap. Med avseende av detta är kunskapen och dess konstruktion alltid 
kontextspecifik och värdeladdad ( Dahlberg et al. 2006:35). Inom perspektivet kommer också 
konstruktion ersätta beskrivning, eftersom det inte finns bara en verklighet, utan i stället många 
perspektiviska verkligheter. Fordran på att beskriva kan ses som ett redskap som skapar makt genom 
att ge företräde åt en bestämd konstruktion eller ett särskilt perspektiv på andra perspektivs bekostnad, 
som former av normskapande med hjälp av standardiserande kategorier och kriterier enligt vilka 
människor och saker bedöms. 

Med detta synsätt kopierar och representerar inte språket verkligheten, det bildar verkligheten. Världen 
är här inom så mycket mer komplex än de kartor vi ritar, än de beskrivningar vi gör och de kategorier 
vi använder. Komplexiteten och mångfald etc. ses som potentiella möjligheter snarare än hinder som 
måste övervinnas för att nå sanningen. Här beskrivs också att det postmoderna problematiserar också 
det dualistiska tänkandet, dikotoma motsättningar, oordning och ordning, tanke och känsla samt 
okunskap och kunskap, här föredras ett ”både/och” istället för ”antingen/eller” (Dahlberg et al. 
2006:39,40). Detta perspektiv kommer användas att göra läsningar med i min studie inom 
förskolekontexten med handledning inom pedagogisk dokumentation och med tankar på vad detta gör 
för verksamheten, med människor, av människor i gemensam kontext och språk. 

Då implementering av pedagogisk dokumentation sker konstrueras kunskapen för detta genom socialt 
konstruerande. Alla deltar i den kunskapsprocess som sker i kompetensutbildningen av redskapet, 
samt att när väl redskapet fungerar som sen kunskapsmotor så deltar barnen aktivt också till 
kunsksapendet. Inom detta perspektiv ses komplexitet som potentiella möjligheter vilket passar väl in 
på redskapet pedagogisk dokumentation och implementeringen av redskapet. När pedagogisk 
dokumentation används som motor i verksamheten är det inte för att synliggöra förutbestämd kunskap 
utan kunskap som uppstått i en process.

Diskurs 
Den franske filosofen Michel Foucault har genom sina verk tolkat begreppet diskurs, Stensmo (1994) 
beskriver enligt Foucault att diskurs är det som sägs i det offentliga samtalet i en viss kontext. 
Diskursen är vad samtalet handlar om, vad som förtigs och vem som talar och skriver med auktoritet, 
vilka som lyssnar till det som sägs, vad som förtigs och vem/vilka man ignorerar. Diskursen innefattar 
en uppsättning anonyma, historiska regler för en given period i ett givet geografiskt, ekonomiskt 
socialt och lingvistiskt område. Stensmo uttrycker senare att Foucault beskriver vidare att han funnit 
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att vad som accepteras som sant och falskt varierar i tid och rum och att diskursen gynnar 
maktförhållanden; diskursen säger något om vem som har makt (att tala) och vem som undertrycks 
(Stensmo, 1994:191). 

 I Göteselius & Olsson (2008) översättning av Foucault (1994) beskriver att diskursen inte endast 
bygger på alla saker som man säger och inte heller sättet man säger de på. Diskurs finns lika mycket i 
det man inte säger, eller i det som markeras som åtbörder, attityder, sätt att vara, beteendemönster och 
rumsliga dispositioner. Vidare beskriver han att diskursen är helheten av de avgränsade och 
avgränsade betecknanden som passerar genom de sociala relationerna (Göteselius & Olsson 2008: 
181, Foucault 1994). Diskursen kan vara vapen för makt, kontroll, underklyvande, kvalificering och 
diskvalificering. Diskursen, själva det förhållandet att man talar, använder ord, använder de andras ord 
(om så bara för att returnera dem), ord som andra förstår och godtar (och kanske i sin tur returnerar) – 
det förhållandet är i sig en makt. För maktförhållanden är diskursen inte bara en yta att fästa tecken på, 
den är en operatör (Göteselius & Olsson 2008: 181, Foucault 1994). Lenz Tauguchi beskriver att om 
vi tänker i termer av att vi tillsammans kollektivt förhandlar fram ett synsätt, idéer och föreställningar 
(diskursiv mening), som reproduceras av var och en av oss när vi talar och handlar, då blir det omöjligt 
att se makt som något som kommer utifrån ( Lenz Tauguchi 2012:34).

I föreliggande studie blir det viktigt att titta på hur diskuren används under implementeringen och hur 
den pedagogiska dokumentationen kan synliggöra en diskurs, vad den gör med verksamheten och de 
som befinner sig där.

 Motstånd, Makt och Norm
Begreppet motstånd tolkar jag utifrån Lenz Tauguchi (2000/2006) beskrivning, motstånd är något vi 
gör mot oförrätter, exempelvis sådant som hindrar individens eller kollektivets frihet att tänka och 
handla fritt. Innebörden i detta motstånd är motvärn, avståndstagande, förkastande och ett 
argumenterande mot något eller någon som man önskar utesluta (Lenz Tauguchi 2006:23-24). Vidare 
beskriver hon makt, för pedagoger är något som i första hand de som skriver läroplaner och fattar 
beslut om verksamhetens ramfaktorer. Makt är oundvikligt i ett förändringsarbete och makt produceras 
av oss alla i våra vardagliga praktiker, och motstånd är något som måste göras mot alla våra självklara 
beteenden och sätt att tänka kring barn och lärande. Makt är något som kopplas ofta till att om man har 
det så är det negativt och dåligt. Hon beskriver vidare att det inte sällan finns en outtalad önskan om 
att ett nytt sätt att tänka och föra pedagogisk praktik kan befria oss från ett dåligt sätt att arbeta. Detta 
kallar hon befrielsepedagogik och här ser hon att det finns en nödvändighet att göra motstånd mot ett 
sådant nytt sätt att tänka, då alla nya sätt att tänka och handla riskerar att bli normerande och låsa fast 
våra förstålelser av barn och lärande. 

Hon berättar vidare att hennes läsning av Foucaults beskrivning av makt inte i första hand är något 
som tas och ges, utan något vi hela tiden producerar via våra praktiker och de föreställningar som 
genererat dessa (Lenz Tauguchi 2006:23-25). Vidare berättar hon att i Foucaults tänkande om makt är 
att den är utförd snarare än ägd, produktiv snarare än repressiv, och utgår från botten och uppåt snarare 
än uppifrån och ned (Foucault 1990:94-94). Makten blir tydlig i och med att man kan observera tecken 
på motstånd i dess kölvatten (Lenz Tauguchi 2006:61). Hon berättar vidare att Foucault menar att för 
att vi överhuvudtaget skall förstå vad maktrelationer handlar om, måste vi först studera olika former 
av motstånd och försöka lösa upp de relationer, klassifikationer eller benämningar (Foucault 
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1982:211). Dahlberg et al. lyfter att Foucault beskriver disciplinär makt, den förtrycker inte i egentlig 
bemärkelse, utan uppnår sina mål genom att påtvinga konformitet. Denna makt normaliserar, det vill 
säga att den formar, individer efter en viss norm, en norm som blir en måttstock av något slag. Den 
disciplinära makten avgör vad som är normalt genom att utveckla mätningar och andra praktiker för 
att utvärdera om individerna är normala, för att sedan fastställa dem i enighet med den fastställda 
normen. Den disciplinära makt har som uppgift att styra eller leda subjektet mot önskat mål, helst utan 
att subjektet själv är medveten om vad som sker. Disciplinär makt är verksam genom olika metoder 
och teknologier, kunskap, sanning och diskurs spelar här centrala och inbördes relaterade roller 
(Dahlberg et al. 2006:46). När disciplinär makt utövas, kommer kunskap om vad som utgör individer 
och karaktäriserar befolkningar att forma dem på väsenliga sätt (Dahlberg et al 2006:47). 

I nämnda studie blir det viktigt att titta på makt, motstånd och norm i förhållande till både hinder och 
möjligheter som framkommer och utifrån hur behovet av kunskap uppfattas, då dessa är delar antas 
binda till varandra under en implementering. 

Kunskapssyn
 I ett postmodernistiskt perspektiv ser man enligt Dahlberg, Moss och Pence (2006) på kunskapen som 
innefattad i maktrelationer som bestämmer vad som är sant eller falskt: kunskap är kort sagt en effekt 
av makt och kan inte skiljas från makt (Dahlberg et al. 2006:38). Dahlberg et al. menar att enligt 
Foucault är kunskap, eller något som definieras som legitim kunskap, en produkt av makt men 
fungerar i sin tur som ett instrument för makt; den spelar en nyckelroll när det gäller att forma och 
konstituera disciplinering (Dahlberg et al. 2006:47). Enligt Dahlberg et al. är kunskap i Foucaults 
beskrivning något som skapar inte bara förståelse av världen genom att erbjuda beskrivningar som 
”sanna”. Kunskap ger också tekniker för normalisering som exempelvis övervakning, mätning, 
kategorisering, reglering och utvärdering (Dahlberg et al. 2006:47). 

I föreliggande studie blir det viktigt att se på kunskap både genom det förvärv pedagoger gör om 
verktyget och sen hur den kunskapen sedan används i förhållandet till verktyget. Vad förmedlar 
verktyget för kunskap? Eftersom kunskap inom perspektivet ses som makt blir det betydelsefullt hur vi 
ser på barnet, kunskap kan blir redskap för övervakning och mätning vilket behöver hanteras med 
försiktighet inom reflektioner och synliggörande av processer. I betraktelse av beskrivningar som 
sanna, blir det viktigt hur kunskapen om verktyget hanteras synliggörandet av barnen och vilka krav 
som förväntas av barnen. Hur ställs detta i relation till det kompetenta barnet och lärande genom 
utforskande till nya kunskaper. 

Utvecklingsarbete
I och med detta utvecklingsarbete kommer vissa ramar och dess betydelse att synliggöras, dessa 
hämtar jag ifrån Imsen´s beskrivning av ramfaktorer (Imsen 1999). Imsen beskriver Ulf P. Lundgrens 
ramfaktorteori inom fem punkter. Dessa fem punkter består av, det pedagogiska ramstystemet, de 
administrativa ramarna, resursrelaterade ramar, organisationsrelaterade ramar samt ramar med 
anknytning till eleverna och deras kulturella bakgrund. (Imsen 1990:308-309). För att förstå vad ett 
utvecklingsarbetes betydelse har jag studera Parmander, Från ide till verklig förändring ( Parmander 
2009).  Jag har här önskat förstå om det ligger en skillnad mellan förändring och utveckling. Detta 
beskrivs i Parmander som att med utveckling menas vanligtvis gradvis ökade framsteg och förbättring 
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inom givna ramar. Förändring innebär mer radikal omvandling, att tillskansa sig nya synsätt och 
perspektiv, om att handla annorlunda jämfört med tidigare.  Utveckling sker kontinuerligt och under en 
lång tid, medan förändring sker mer med språngvis omvandling som kan få djupgående följder. 
Vanligtvis pågår såväl både utveckling och förändringar växelvis under olika perioder i livet utan att 
vi är medvetna om det (Parmander 2005:17). 

I existerande studien kommer det att bli viktigt att under erfarna möjligheter och hinder i anslutning 
till implementeringen se på vad ramarfaktorer har för betydelse, samt implementeringen i avseende 
utifrån utveckling eller förändring.

Metod
En kvalitativ ansats
Vid valet av forskningsansats brukar forskare skilja på kvantitativ och kvalitativ forskning. 
Kvantitativt beskrivs i Backman (2008) som en metod där mätningar med tal eller siffror är 
inblandade. Kvalitativ metod innehåller verbala formuleringar, skrivna eller talade. Instrumentet är 
”ordet” och utsagorna sker verbalt (Backman 2008:33). Detta är en skillnad i metoder, ur perspektiv 
talar man annorlunda. Där gör man skillnad mellan traditionell och kvalitativ, det traditionella 
perspektivet ser verkligheten som mer eller mindre objektiv och där den naturvetenskapliga traditionen 
observerar, registrerar och mäter en mer eller mindre given verklighet. Inom traditionell forskning 
finns färdiga teorier och hypoteser som prövas och detta förfarande kallas deduktion. 

 Inom kvalitativ forskning använder man sig istället av begreppet  induktion, där en hypotes 
uppkommer i genomgången och i samspel med empiri. Inom ett kvalitativt perspektiv så betraktar man 
verkligheten som en individuell, social och kulturell konstruktion. I det valda perspektivet ses 
individen ingå i och vara del av en subjektiv omvärld, vilket passar väl in i denna studie där 
intervjuaren är en del av kontexten och då är medskapare av kunskap. I denna studie inom den 
kvalitativa strategin lyfter Backman (2008) vidare att det som undersöks är fenomen i sin realistiska 
miljö eller kontext där formerna för dessa ej är givna. Vidare beskrivs att det är sannolikt dessa 
omständigheter som tilltalar och passar det kvalitativa perspektivet, vilket överensstämmer med min 
studie, då den sker i sin realistiska miljö och med intervjuaren som ett instrument. ( Backman 
2008:53,54,56).

Intervju som metod
Denna studies ansats är kvalitativ och har som forskningsmetod intervju. Sex personer har intervjuats, 
en förskoleutvecklare, en verksamhetschef, två förskolechefer och två pedagoger.

Alla är väl insatta i temat pedagogisk dokumentation och har många åsikter om hur detta verktyg 
fungerar och varför den önskas att bli utvecklad inom verksamheten i förskolorna. 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) så är syftet med en kvalitativ forskningsintervju att förstå olika 
ämnen från den levda livsvärden ur den intervjuades egna perspektiv. Den halvstrukturerade intervjun 
kännetecknas av att den varken är ett öppet vardagssamtal eller ett slutet frågeformulär. Denna 
intervjuform utförs enligt en intervjuguide som fokuserar på vissa teman och där förslag på frågor 
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finns (Kvale och Brinkman, 2009:43). En aspekt som finns inom den kvalitativa forskningsintervjun är 
att intervjupersonen under intervjun kan förändra sin beskrivning eller uppfattning om ett visst tema. 
Detta då nya aspekter upptäckts inom temat och plötsliga sammanhang gör sig synliga. Frågorna kan 
göra att tankarna om ämnet får en annan innebörd än innan intervjun. En intervju av det slaget kan 
vara en lärprocess både för intervjuaren och för intervjupersonen ( Kvale och Brinkman, 2009:47).

I samstämmighet med det ovan beskrivna genomfördes studien med halvstrukturerade intervjuer, 
enligt en intervjuguide med öppna frågor. Innan intervjun påbörjades informerades intervjupersonerna 
om intervjuns syfte och uppsatsens inledning skildrades av intervjuaren. 

Ambitionen har i intervjuerna varit att skapa ett dialogiskt samtal och att intervjupersonens 
reflektioner om temat varit värdefulla att fånga och diskutera. De intervjuades svar har vid tillfällen då 
det behövdes följts upp med följdfrågor för att få fatt i tankar som kan vara användbara och tänkvärda 
för studien.

Urval
Urvalet av informanter består av en förskoleutvecklare, en verksamhetschef, två förskolechefer och två 
pedagoger fördelade på två enheter på kommunalt drivna förskolor i norra länsdelen av Stockholm. 
Förskoleutvecklare och verksamhetschef är knutna till alla förskolor inom kommunen. 
Förskoleutvecklaren är anställd med syfte att utveckla förskolorna, denne arbetar praktiskt direkt mot 
pedagogerna för att höja deras kompetens under ledning av verksamhetschef och förskolecheferna. 
Samtliga sex intervjupersoner är kvinnor och förskollärare varav tre med vidareutbildning mot 
chefspositioner. 

Ena pedagogen arbetar på en avdelning med barn i åldrarna 2-3,5 år och är rekryterad till 
förskoleutvecklarens referensgrupp. Den andre pedagogen är arbetsledare och dennes avdelning deltar 
nu vid bestämda tillfällen med fortbildning av förskoleutvecklaren. Förskolecheferna är från 
pedagogernas vardera enhet. Den ena enheten är belägen lite utanför staden och den andra enheten är 
placerad inom stadskärnan. Denna spridning av deltagare ansågs relevant för den aktuella studien. 
Intervjuerna kommer att ligga till grund för uppsatsens senare analys.  Urvalet har skett med anledning 
av att visa på positiva exempel där de inblandade tyckt det varit utvecklande att arbeta med 
Pedagogisk Dokumentation. För att försöka möjliggöra detta valde jag att samtala med 
förskoleutvecklaren för att få råd i vilka personer som det lämpade sig att intervjua.

Urvalet av informanter har skett utefter studiens syfte och de ansågs knyta väl an till denna, när de 
handlat om att undersöka hur de aktuella personerna resonerade kring frågor som rör 
implementeringen av pedagogisk dokumentation och hur de ser på fokusområdet och den kunskap 
som erfordras. Genom urvalet av olika förskolor och olika ansvar hos pedagogerna samt de olika 
chefernas samt utvecklarens positioner har jag försökt belysa olika sätt att resonera kring studiens 
ämne, då man kan anta att informanternas uttalanden präglar ämnet på olika sätt. Förhoppningen är att 
denna bredd av informanter skall ge ett ansenligt djup åt studiens analys och att olika perspektiv i den 
avslutande diskussionen kan synliggöras. Detta för att påvisa att alla informanter tolkning av 
pedagogisk dokumentation är betydelsefull för fortbildningen och verksamhetens utformning. 

Vidare vill jag lyfta att alla kommunala förskolor inom denna kommun ingår i ett tvåårigt projekt där 
två förskoleutvecklare anställts och där den som jag valt intervjua har fokusområdet pedagogisk 
dokumentation på begäran från kommunen. Denna förskoleutvecklare är en känd förskollärare som 
länge arbetat med Pedagogisk dokumentation och tidigare varit handledare i nätverk. Då hon 
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anställdes var det på grunderna av att förskolecheferna i kommunen önskade en person som var 
skicklig i detta hantverk, var ambitiös och nyfiken på att utveckla förskolornas pedagoger och höja 
kompetensen i kommunen. Denna förskoleutvecklare närmaste chef är verksamhetschef för 
förskolorna i kommunen. En kort intervju gjordes med henne för att få en bild av ramen för 
förskoleutvecklarens arbete samt hennes tankar om detta jobb.

Tillvägagångssätt
Datainsamlingen till denna studie består av sex intervjuer med kvalitativ ansats. Dessa informanter 
består av en verksamhetschef, en förskoleutvecklare, två förskolechefer och två pedagoger, dessa 
uppsöktes muntligt samt via meijl- och telefonkontakt. Vid kontakten kom vi överens om tid och plats 
för de aktuella intervjuerna. Informanterna informerades muntligt och skriftligt (vid meijlkontakt) på 
ett övergripande plan om vad studien förväntades handla om och hur lång tid intervjun ungefär skulle 
komma att ta. Skriftliga intervjufrågor översändes inte då tanken var att detta kunde påverka 
informanterna och deras svar. Två av intervjuerna skedde på kommunhuset där de aktuella 
informanterna är verksamma. En av intervjuerna skedde på informantens administrativa plats samt tre 
av intervjuerna på förskolorna där intervjuaren och två av informanterna är verksamma.

Den intervjumetod som användes under intervjun var halvstrukturerad metod, som beskrivits ovan, 
vilket innebar att det behövdes en ram för samtalet. Intervjuguiden fungerade som en sådan ram och 
mall. Guiden hade både forskningsfrågor och till dessa var intervjufrågor gjorda i samma rubrik, som 
beskrivs av Kvale och Brinkmann (2009). Dessa föreslår en intervjuguide med forskningsfrågor och 
en med intervjufrågor som har ett vardagligt icke akademiskt språk med valda tema som intervjuaren 
har för syfte att ta del av. Detta med syfte att med en lättsam talspråkig form försöka få så spontana 
och rika beskrivningar som möjligt av informanten (Kvale och Brinkmann 2009:148). 

Denna ram fungerade som en ledsagare i samtalen som var den önskade karaktäristiska formen på 
intervjuerna. Guiderna började med en inledande fråga utefter vad som var önskvärt att undersöka, den 
formulerades med avseende att informanten fritt skulle få utrymme att öppna upp sina tankar och 
berätta avspänt.  Frågorna efter det fungerade som verktyg för att se vad som kanske behövde 
utvecklas och var en upprätthållande ram om relevanta frågor som studien önskade höra informantens 
tankar om, följdfrågor uppkom spontant under intervjuernas gång. Att följdfrågorna blev olika till 
olika informanter beror sannolikt på att jag som intervjuare blev lite skickligare och att relationen till 
informanter var olika, varefter jag intervjuade så uppkom en säkerhet om hur jag fortsatt skulle bete 
mig som intervjuare.  

Samtliga intervjuer spelandes in på diktafon med syftet att intervjuaren skulle kunna hålla fokus på 
ämnet och behålla det avspända samtalsklimatet och dess energi som uppstod i samtalet med 
informanten. Inspelningen skedde även med anledning av att enkelt och flera gånger kunna återfinna 
sig i intervjusituationen när genomlysningen av det inspelade materialet så småningom sker. 

Databearbetning och analysmetod
Efter det att intervjuerna i studien genomförts har jag lyssnat igenom det inspelade materialet och 
genomfört transkribering, till största delen i form av meningar i punktform. Jag har samtidigt även 
noterat hur lång tid av intervjun som förflutit vid varje återgivet tillfälle. Detta har tidsmässigt skett 

14



straxt efter intervjuerna för att i möjligaste mån försöka återskapa känslan av intervjutillfället och 
därmed i möjligaste mån skapa en rättvis bild av intervjuarens, dvs. mina upplevelser. Inspelningarna 
har struktureras i text för att ge en överblick och ge en form för närmare analys och här har utskriften i 
sig blivit viktig, som en inledning till den analytiska processen (Kvale och Brinkmann 2009:196). När 
intervjuerna skrivits ut har ambitionen varit att kunna möjliggöra urval som varit intressant för studien 
och ett selektivt urval av materialet har skett för att visa på det som varit bra, men också för att påvisa 
även hindren. Här har en del av materialet kommit att väljas bort då det haft  mindre relevans för 
studiens syfte.

Den metod som används är hermeneutisk tolkning. Ödman (2003, 2004) beskriver att i en 
hermeneutisk process ingår 4 huvudmoment som inkluderar; tolkning, förståelse, förförståelse och 
förklaring. Tolkning är den handling varigenom man inför sig själv och andra presenterar, lägger ut sin 
förståelse för andra. Förståelse kan vara att begripa, fatta något, vilket i många fall är en ytlig form av 
förståelse, att få en mera djupgående förståelse är det som ingår i den hermeneutiska förståelsen, då 
ens livsstil, existens, berörs och förändras av förståelsen. Förförståelsen bygger på tidigare lärdomar 
och erfarenheter, och den innefattar även också tidigare upplevelser och känslor. Vilket innebär att 
utan förförståelse, ingen förståelse. Tolkningar inrymmer ofta förklaringar eller bygger på dem. Vi 
måste förklara för att förstå, och omvänt; för att förklara måste vi först ha förstått det vi förklarar. 
Utifrån denna process som pendlar mellan närhet och distans, förklaring och förståelse. I tolkningar 
lägger vi slutligen fram vår förståelse, som förklaringarna modifierat den, gjort den tydligare eller 
utlöst den (Ödman 2003, 2004:74-77). 

 Bilden för denna process är den hermeneutiska cirkeln som inbegriper pendlingen mellan del och 
helhet i tolkningsprocessen. Denna cirkel kan i det närmaste synas som statisk, men ska förstås som att 
det stöds som del i de svängningar som finns i den spiral som sker emellan empiri, erfarenhet, som 
stöds av, del och helhet i tolkning och teori, empiri, kunskap och förståelse. Denna spiral åstadkommer 
en progression i förståelsen. För att få en icke endast bekräftande tolkning krävs en process som 
präglas av öppenhet och en ständig beredskap att ändra förförståelsen på basis av vad materialet 
berättar. Till detta tillkommer att förstå meningen som är del i materialet behövs en referens ges till 
meningen. Hermeneutiska cirkeln och spiralen bygger på tanken att varje företeelse endast kan förstås 
i sitt meningssammanhang, i sin kontext. En av hermeneutikens viktigaste uppgift är att rekonstruera 
den kontext, av vilken det tolkade spåret är en del. Kännedom om kontext ger stadga åt våra 
tolkningar. Att rekonstruera det sammanhang av vilket tolkningsobjektet är en del blir därför också ett 
led i arbetet att konstruera rimliga tolkningar (Ödman 2003,2004 :78-80). 

Denna studie har haft en genomgående analysprocess som pågått under största delen av studien från 
sammanställningen av intervjuguiden till analysen. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att den 
analysmetod man använder kommer att styra sammansättningen av intervjuguiden och, själva 
intervjun och utskrifterna av intervjuerna (Kvale och Brinkmann 2009:206). 

Forskningsfrågor formuleras inte tagna ur luften utan präglas utan tvivel utifrån tidigare forskning och 
relevanta teorier vilket satt sin prägel på frågeställningarna som formulerats för denna studie och dess 
tolkningar som skett fortlöpande. Ett utforskande förhållningssätt och en nyfiken öppenhet har under 
studiens steg eftersträvats.

Under intervjuförberedelserna har jag tagit fram en intervjuguide som varit kopplad till de teman jag 
haft för avsikt att undersöka utifrån studiens syfte. Intervjuerna har skrivits ut i sin helhet för att få fatt 
i nyanserna i de olika informanternas utsagor. Utöver det har jag även lyssnat på inspelningarna ett 
antal gånger för att kunna koncentrera mig på att enbart lyssna för att få ett helhetsintryck. Detta har 
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givit mig möjligheten att sovra materialet utifrån studiens syfte och teorier och på så sätt upptäcka de 
mönster som framträtt, och vidare kunnat göra urval utifrån dessa.  Efter flertal genomläsningar av 
intervjumaterialet har jag lyckats urskilja vissa mönster kopplade till dessa teman jag haft för avsikt att 
undersöka. Utifrån studiens frågeställningar har jag sedan skapat ett antal rubriker under vilka jag 
återger resultaten ifrån intervjuerna. Dessa har sen analyserats utifrån de aktuella teoretiska ramarna i 
relevans till studiens frågeställningar och syfte. 

Under hela analysprocessen har jag försökt till att använda en objektiv blick, men samtidigt 
medvetenheten om att det som sker är en tolkning och tolkning i sig är en subjektiv handling. 
Backman (2008) beskriver att som i denna studie sker tolkningen i en kontext, gränserna mellan 
studieobjektet och kontexten är här flytande. Den som utför studien har en avsikt med denna och vet i 
stort sett vad han/hon är ”ute efter”. Tolkningsmomentet har som mål att ge mening och innebörd, åt 
intervjuerna och kräver därför kunskap, insikt, sensitivitet och ibland viss intuition beskriver Backman 
vidare (Backman 2008:61). 

Studier kan som Backman (2008) redogör för, ha avsikten att vara deskriptiva, och med det menar han 
beskrivande och explorativ , vilket innebär förklarande eller undersökande ((Backman 2008:55). 
Avsikten med studien i uppsatsen ligger emellan det deskriptiva och explorativa, då tanken är att både 
få studien både beskrivande och undersökande för att på så sätt få en djupare förståelse. 

Reliabilitet och validitet 
Begreppet reliabilitet som förklaras av Kvale och Brinkman (2009) knyter an till forskningsresultatets 
konsistens och tillförlitlighet, vilket ofta behandlas i frågan om ett resultat kan reproduceras vid andra 
tidpunkter och av andra forskare (Kvale och Brinkmann 2009:263). En fråga är här om kunskap som 
producerats genom intervjuer kan vara objektiv. Studien som jag genomfört har i intervjuerna haft en 
intervjuguide och avsikten med denna har varit en att önskan om att kunna fånga informantens tankar 
genom beskrivningar och sen resonera runt dessa. Kvale och Brinkman (2009) nämner att en strävan 
efter att uppnå reliabilitet i intervjuresultaten för att motverka godtycklig subjektivitet, kan bidra till en 
för stark tonvikt på reliabiliteten och motverka kreativiteten och variationsrikedomen. Vidare lyfter de 
att det blir utförligare resultat om intervjuaren får använda sin egen intervjustil och improvisera och 
följa upp lovande nya infall (Kvale och Brinkmann 2009:263,264). Eftersom min studie är baserad på 
intervjuer som tolkats i utskriften av mig, har mina ambitioner varit att återge en så fullständig utskrift 
som möjligt av informanternas utsagor. Studiens resultat torde betraktas som relevant och trovärdig 
kunskap inom studiens område.

Validitet är ett begrepp som står för giltighet, där forskaren söker efter sanningen, riktigheten och 
styrkan i ett yttrande och om rätt metod används för det som önskar undersökas (Kvale och Brinkmann 
2009:265). Validitet beskriver Kvale och Brinkman (2009) i termen som en hantverksskicklighet som 
fungerar med ett postmodernt förhållningssätt i det avseendet att det inte finns en objektiv verklighet 
som kunskap skall mätas mot. De gör kopplingen att forskarens trovärdighet och hantverkskicklighet 
får stor betydelse. Validitet är enligt det förhållningssättet inte bara en fråga om begreppsbildning och 
vilka metoder som används, utan innefattar även forskarens person, inklusive dennes moraliska 
integritet och särskilt vad författarna kallar praktisk visdom och vår diskussion om etik, är här 
avgörande för bedömningen av kvaliteten hos den producerade kunskapen (Kvale och Brinkmann 
2009:266,267).  
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Ödman (2003,2004) beskriver att inom hermeneutik så anses att kunskap om kontext öka på 
sannolikheten för att vi ska kunna öka giltigheten hos våra tolkningar. Vilket torde uppfyllas då 
intervjuerna skett på de platser som tidigare angivits och genom den förkunskap jag besitter inom 
ämnet (Ödman 2003,2004:80). Inom hermeneutikisk tolkning kan kontroller ske för att öka på 
tolkningens giltighet. Dessa kontroller kan ske genom, att kunna hantera texter, vilket innebär att vid 
arbetet med texter går man igenom följande steg. Författaren medverkar till att texter produceras, 
söker och finner relevanta texter. Denna bearbetar texter, finner och tar del av kontexter (liknande 
forskning, litteratur i ämnet etc). Författaren tolkar även texter inomtextligt och kontextuellt. 
Kontrollen sker även genom argumentation, källkritik, dataredovisning, akribi (nogrannhet) och 
tillämning av tolkningskriterier (Ödman 2003,2004:81,82). Vidare beskrivs  av författaren att som 
forskare är vi utlämnade både till vårt eget och andras godtycke. Vi har möjlighet att och frihet att 
teckna bilder av verkligheten, som kan innebära att vi ser oss själva och världen på nya sätt, bilder som 
vi kan förmedla till andra (Ödman 2003,2004:91).  

Detta förhållningssätt kommer jag att försöka hålla under hela processen i studien och inte endast 
knutet till slutresultatet. Härtill har jag ambitionen att kritiskt ifrågasätta mina beskrivningar under 
analysens process och försöka ställa olika perspektiv emot varandra. 

I anslutning till ovan avser jag försöka utföra min studie väl utformad genom hela analysprocessen och 
vill här igen lyfta att mitt urval av informanter inte är slumpmässiga. 

God forskningssed
Som forskare behöver man tänka på gällande forskningsetiska aspekter under arbetet med studier. Jag 
tog därmed hjälp av forskningsetiska principer från 2002, för att beskriva de fyra huvudkraven samt 
därefter tagit upp vetenskapsrådet (2011) där dessa problematiseras och sätts i ytterliggare 
sammanhang. Begreppen är inte helt detsamma men de beskriver samma sak. 

När jag inför min studie kontaktade informanterna och frågade om de ville delta i intervju till min 
studie så informerade jag dem enligt Informationskravet, att jag studerar vid Stockholms universitet 
och vad studiens syfte var och att om det är frivilligt att delta och att de när som helst kunde avbryta 
sitt deltagande. Jag informerade även om Samtyckeskravet, att om de valde att delta så har de rätt att 
själva bestämma över sitt deltagande. När intervjuerna sedan skulle genomföras gjordes inför varje 
intervju igen en presentation av de etiska principerna som ligger till grund för intervjuerna. 
Informations- Samtyckeskravet, tydliggjordes igen. Vidare informerades enligt 
Konfidentialitetskravet, att deras namn skulle fingeras för att möjliggöra deltagande som anonyma 
personer i studien och därmed inte bli identifierbara. Inför intervjun så tillfrågades informanterna om 
intervjun kunde få spelas in och ingen informant hade några invändningar mot det. Här framlades 
enligt Nyttjandekravet, noga att materialet skulle komma att användas endast att användas i den här 
undersökningen och inte i något annat ändamål (Vetenskapsrådet 2002:7-14, Vetenskapsrådet 2011: 
18,66-67). 

Som forskare skall man följa god forskningssed, vilken beskrivs av Vetenskapsrådet (2005, rev nov 
2011), där forskarens egna reflektioner över sitt projekt hänvisas till att bygga på kännedom om lagen 
och kodexars innehåll och på det moraliska omdömet (Vetenskapsrådet 2011:25). I avseende att min 
studie kommer bli att bli en offentlig handling har jag tagit del av Vetenskapsrådets rapportserie God 
forskningssed för att möjliggöra goda forskningsetiska val. Jag har inför min studie reflekterat och 
förhållit mig till de fyra begreppen som är sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och konfidentalitet 
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(Vetenskapsrådet 2011:66-67). Detta har skett i relation till vad jag utlovar till informanterna. I studien 
har jag valt att ha nyckelpersonerna med nyckelnamn, anonyma till namn men ej titel. Jag har i 
möjligaste mån hanterat allt material med avsikt att inte röja informanternas namn och den kommun 
studien sker i. Detta med hänsyn till att kravet på offentlighet, öppenhet och insyn ibland kommer i 
konflikt med kravet på skydd för forskningspersoners och uppgiftslämnares integritet 
(Vetenskapsrådet 2011:65). I beskrivningen för konfidentialitet beskrivs att ett skydd mot att 
obehöriga tar del av uppgifter men kan inte lämnas då det finns situationer då insyn i 
forskningsmaterialet är befogat och nödvändigt. Enligt ovanstående framgår tydligt enligt 
Vetenskapsrådet (2011) att ingen forskare kan lova att ingen utanför forskargruppen någonsin ska få ta 
del av materialet eller de uppgifter som samlats in i undersökningen (Vetenskapsrådet 2011:69)

Resultat
De intervjuguider som användes upprättades utifrån vem som skulle intervjuas, mitt val blev sedan att 
redogöra för dessa under rubriker tillhörande frågeställningarna. Här avser jag presentera de olika 
informanternas utsagor utifrån mönster som visat sig i informanters yttranden. 

Frågeställningar som återknyter till studiens syfte presenteras nedan. Syftet med studien var att 
undersöka hur ett urval av nyckelpersoner ser på fortbildning som kompetensutveckling med fokus på 
pedagogisk dokumentation. Efter att ha lyssnat och läst igenom svaren ifrån informanterna så hittade 
jag mönster som blev grund till resultatets väsentliga delar.

Detta presenteras nedan i resultatet under studiens aktuella frågeställningar som rubrik.

Informanterna är som nämnts olika nyckelpersoner inom kommunen. De är alla involverade i ett 
kommunalt projekt som för närvarande skall pågå i två år. Informanterna är indelade så att de går att 
urskilja på ett tydligt sätt. Verksamhetschef och förskoleutvecklare är verksamma inom kommunen. 
Pedagog A är verksam i enhet som drivs av förskolechef A. Pedagog B är verksam i enhet som drivs 
av förskolechef B. 

 Möjligheter och hinder som framkommer i 
implementeringen av Pedagogisk 
Dokumentation.
De likheter som framkommer för alla då det gäller hinder för implementeringen av Pedagogisk 
Dokumentation är att respondenterna beskriver ett motstånd mot detta och mot de kunskaper som 
innebär förändring. Möjligheterna beskrivs som en förbättrad kompetens i redskapet. 
Hinder

 Som hinder beskrivs det ett motstånd som många visat och en rädsla inför förändringar som sker 
genom implementeringen av Pedagogisk Dokumentation. Detta beskrivs av förskolechef B varit riktigt 
svårt, men som med långsamt och med tålmodigt arbete börjat ge med sig för många. Under 
förändringsarbetet har hon i detta också upptäckt hur lätt det är att falla tillbaks i det gamla 
arbetssättet, så fort det blir lite oro i vardagen är man tillbaka i det som uppfattats tryggt. Hon betonar,

”det förhållningssätt som tillhör Pedagogisk dokumentation är vi inte helt framme vid ännu” 
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Detta är något som ses som ett hinder för att åstadkomma utveckling mot Pedagogisk dokumentation. 

Hon beskriver också att många pedagoger har någon form av illusionsbild av vad detta fantastiska är 
och det ”skimrar” där borta, fast jag, kommer aldrig klara av det uttrycker många pedagoger.  

” det blir ett ouppnåeligt mål, det är inte något fantastiskt där borta. Jag får säga åt dem att ta ner det på rätt  

nivå”

Pedagog A uttrycker att ett hinder är ett dilemma de har inom Pedagogisk Dokumentation är 
reflektionen. Hon ser gärna och tycker det känns bra om alla har med sig sådant som inte är så 
sammanställt redan, för det är ju då kan man ju bättre se olika saker och fundera tillsammans på vad de 
gjorde och vad som man kan prova att gå vidare med. Detta också för att det inte skall bli någon tävlan 
i att synliggöra de finaste dokumentationerna, den pedagogiska dokumentationen riskerar då blir en 
produkt i sig, det är processerna vi skall se! Hon avrundar med att tala om, att tanken är ju att det skall 
bli lättare och därmed en hjälp till i den Pedagogiska dokumentationen. 

Under intervjun med Pedagog B framkommer också att det största hindret som framkommit är rädslan 
och motståndet, som varit stort. Det har visat sig svårt att få alla att vilja. I motståndet har det legat en 
svårighet för pedagogerna, att gå från ett planerande till att istället se vad barnen utforskar. Rädslan att 
släppa kontrollen för att ändå ha kontroll, för vi kan ju inte planera projekt, har vart svårt för många. 
Har jag kontroll om jag överlåter kontrollen? För att genom barnen ”följa” projektet till skillnad mot 
att följa terminen. Det är det som gör redskapet så bra, man ska inte kunna planera hela terminen lyfter 
hon om man har en barnsyn om det kompetenta barnet i ett utforskande arbetssätt.  Hon beskriver att 
yttranden som varit är,

”om man gör på det här viset, vad lär de sig då?”

 Hon lyfter igen, att se barnet som kompetent och inte någon man skall lära, det har varit svårt, barnens 
egen kompetens var inget som ägnades en tanke åt. Att följa barnens processer, har väckt undringar, 
om detta lärande leder mot målen? Det finns fler svårigheter som behöver lyftas som,

” tävlingen över att producera bra material, svårt! Det är ju allt material vi jobbar med som är själva processen 

i Pedagogisk dokumentation”

 En svårighet är att det fortfarande finns en del att lära om detta redskap t.ex., hur man reflekterar med 
de yngsta barnen, 1 åringarna. Med de större barnen berättar hon vidare är det så att jag när vi har 
något projekt, låter barnen fotografera själva det vi gör. Hon lyfter även en svårighet med att 
pedagoger haft svårt att förstå vad de skall använda sitt insamlande material till, hon uttrycker,

” en insikt vad de skall leda till! Knäckt koden!”

Att man egentligen gjort delar av allt förut men nu skall det ner på papper så det blir synligt avrundar 
hon med.

Förskoleutvecklaren uttrycker även hon att hindret som varit centralt och har stått i fokus, är det 
motstånd som varit. Hon beskriver att det fortfarande syns HDG metoder, det vill säga Huvudsaken 
Dagen Går! Pedagoger har då hittat på någonting roligt för barnen idag, men ingen röd tråd syns 
beskriver hon vidare. Hon berättar att det upplevs som de inte riktigt har förstått att det är regering och 
riksdag häruppe, som har bestämt att vi ska göra det här nu. Hon betonar, 

”Det här ska vi erbjuda barnen och det är vår skyldighet nu och barnens rättighet och där är inte alla ännu” 

Hon tror det beror på att en del pedagoger är negativt inställda till att det blivit en skollag och att det är 
styrt. Vidare upplyser hon om, att det ju inte kan vara smekmånad hela tiden. ”Jag försöker då 
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förbereda dem på att jag kommer att ställa frågor, inte för att kritisera men för att få alla att tänka en 
gång till.” Detta har varit svårt skildrar hon, 

”jag har fått fundera mycket på hur jag skall formulera mig för att inte väcka motstånd, tänkt över hur jag säger  

vad, för att försöka utmana på bästa vis”

 När hon är ute på handledning berättar hon vidare att frågor som upplevts väcka motstånd då varit,

” Hur tänkte ni  när ni gjorde den här indelningen med materialet här, skulle ni kunnat tänkt på fler sätt?”

Då tolkar hon att en del direkt tänkt, Jaha nu har jag inte gjort något bra! Fortsätter sen vidare, jag 
förstår ju att en del har tänkt, här kommer det någon som säger åt dem vad de skall göra, och då blir 
det motstånd!

Flera informanter beskriver olika yttre faktorer som hinder för att implementera Pedagogisk 
dokumentation. Det handlar om att förskoleutvecklaren är ensam, att en enhet är stor och att 
informationen är svår att få fram till alla och att de små enheterna har svårt att hinna med tidsmässigt. 
Detta uttrycks på följande sätt.

Förskoleutvecklaren beskriver vidare att ett hinder, som är en svårighet, är att jag är själv och det finns 
ingen lösning på, det skulle behövas minst en till förskoleutvecklare så skulle det bli förändringar. 
Även förskolechef B lyfter detta som ett hinder, hon beskriver en oro.

Pedagog B beskriver att tiden varit ett hinder, vår enhet är så stor och de små förskolorna här har haft 
svårt att rent tid- och schemamässigt kunna komma ifrån för att delta i kompetensutbildningen och 
gemensamma reflektioner. Hon beskriver också en svårighet med att förskoleutvecklaren leder andra 
som i sin tur skall leda andra, det kan vara knepigt att leda genom att leda andra då inte alla pedagoger 
deltar direkt utan får delar av kollegor. Hon lyfter också att de har den begränsningen att man är ensam 
pedagog i grupperna, är man själv behöver man ju kanske närvara lite i utforskandet och då är det 
svårt upplever jag att också fotografera. Barnen har då fått fotografera själva. Dessa fotografier får ett 
helt annat perspektiv än när vi vuxna fotograferar. Barn går närmare och fotograferar det som fångar 
deras nyfikenhet, så hindret ger möjligheter till barns delaktighet.

Pedagog A berättar att det hinder som hon upplevt varit en svårighet har varit att föra vidare 
informationen som hon fått av förskoleutvecklaren, att nå all personal inom enheten.  Det har rört sig 
om att sprida datum och anmälan för planerade workshops och till detta lärdomar som hon erövrat och 
vill delge. Den erövrade kunskap som förvärvats i min roll sprider jag på min avdelning, men de andra 
avdelningarna och förskolorna får inte detta lika mycket men det blir väl ringar på vattnet så 
småningom kommenterar hon. Hon betonar,

”Det finns ju ingen mall att jobba ifrån, de upptäcker vad som inte funkar och så gör de på nytt sätt”

Hon beskriver att det också varit svårt att få fram bra reflektionsunderlag som passar allas önskemål, 
pedagoger och arbetslag. Först togs ett protokoll fram med många exempelfrågor, som många 
uttryckte att det var lite för svårt. Det var på många sätt var bra, för då fick alla tänka till ordentligt. Vi 
försöker hitta protokoll som passar för ändamålet och har ambitionen att introducera de till 
pedagogerna som är olika skickliga på att använda dem, för vi är ju alla olika avrundar hon med. 

”Jag tycker inte det ska vara ett protokoll som gör att man skall prestera, det skall det inte vara”

20



Möjligheter

Möjligheterna beskrivs som en förbättrad kompetens i redskapet samt att få ett mål att arbeta mot. 
Vidare framkommer de möjligheter som båda förskolecheferna tydligt beskriver är, att ALLA får 
samma kompetensutveckling vilket möjliggör utveckling för pedagogerna inom fokusområdet. De 
menar att den obalans som finns i kompetensen inom Pedagogisk dokumentation jämnas ut. 
Förskolechef B betonar, 

”Tidigare i min enhet hade man inte satsat något på barnskötarna, man hade kluvit istället för att jobba ihop 

som ett arbetslag. Förskollärarna hade tidigare makt över allting och barnskötarna skulle bara utföra.”

Alla i ett arbetslag är viktiga avslutar hon med.

Förskolechef A betonar, om alla får mer kunskap, då skapas bra kvalitativa förskolor som även står sig 
i konkurrens mot privata förskolor. 

Pedagog B beskriver de möjligheterna som att få ett mål att jobba emot och därmed kunnat hjälpa 
varandra mer fokuserat vilket resulterat i att de blivit bättre på att förstå verktyget. En verklig 
möjlighet genom implementeringen av verktyget är att man kan få syn på vad man väljer att lyssna 
och titta på. Det barnen inte kan och måste utveckla eller det barnen kan, vad de gör, då utvecklas 
förskolan mot det vi idag skall ge barnen. Hon betonar vidare viktiga aspekter för utveckling,

”Att vara tålmodig, en del går fortare fram, en del behöver draghjälp och en del tuffar på- tillsammans så får 

man lokomotivet åt rätt håll, så det inte spårar ur någonstans på vägen”   

Hon berättar om sin egen utveckling i hanteringen av redskapet och hur enkelt det blev då jag förstod 
hur man skulle göra och hur det hängde ihop avslutar hon med.   

”Det är såhär det är! Aha! Jag fick en sådan jätte aha upplevelse när jag fattade! Den känslan!”

Pedagog A berättar att den stora möjligheten är den fördjupade kompetensen all kunskap ger till 
pedagogerna, vilket genererar i bra förutsättningarna för att arbeta med Pedagogisk dokumentation på 
ett skickligare vis. Hon betonar,

”Då blir det inte så svårt, då upptäcker fler pedagoger fördelarna med detta och att det inte tar så mycket tid av 

pedagogerna, ju skickligare, ju enklare blir det” 

Hon lyfter vidare att, det hela handlar ju om att komma till insikt om vad det skall leda till och då blir 
det inte ett svårt verktyg utan ett med bra möjligheter.

Förskolechef A beskriver att en möjlighet som synts är hur planeringen av kompetensutvecklingen 
försökt att anpassats till varje förskolas behov.

 Förskoleutvecklaren beskriver att det som fått henne att gå igång så mycket varit de som visat 
motstånd. 

”Då har motståndet vänts till en möjlighet, jag har då blivit girig på att försöka få dem att tänka på andra sätt  

samt genom att vara nära naturligtvis” 

När detta skett har jag varit där så mycket som möjligt och försökt visa på, med alla medel som går. 
Jag utmanas då i att få dem att förstå och många har utvecklats och börjar få kläm på att det inte är 
något som skall göras ytterligare. Hon betonar,
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”Jag vill ju hjälpa dem över puckeln, och nosa och upptäcka att det är ett bra kollektivt verktyg att ha 

tillsammans.”

Sammanfattning

Under avsnittet har det lyfts fram hinder och möjligheter som framkommit i implementeringen av 
Pedagogisk dokumentation. Hinder som varit framträdande är det motstånd som synts då 
fortbildningen av redskapet påbörjades. Både en rädsla mot förändringar har beskrivits och ett 
motstånd av själva den praktiska handledningen och styrningen ”ovanifrån”. Någon uppfattar att det 
har varit svårt att få alla att vilja, av vissa har detta även uppfattats även bero på en rädsla mot 
förändring, där en del pedagoger har velat vara kvar i sina traditionella yrkesroller, med planerande 
och lärande i verksamheterna istället för utforskande och ett planerande utifrån det kompetenta barnet 
och processer som sker. En rädsla att släppa kontrollen för att ändå ha kontroll. Motstånd som visat 
enligt förskoleutvecklaren är en negativ inställning, är att det blivit skollag och styrt av både 
kommunen och riksdag. Det lyfts av henne också att många fortfarande visar en tendens till att arbeta 
med förhållningssättet/barnsyn, huvudsaken dagen går, det vill säga att barnen i alla fall fått göra 
något roligt idag utan att ha röd tråd i sitt arbete. Det har även framkommit från förskoleutvecklaren 
att denna fortbildning uppfattats av pedagoger som något extra man skall göra. Förskoleutvecklaren 
beskriver då hur hon försökt arbeta för att inte skapa motstånd och hur hon valt att försöka göra då de 
visat motstånd. Det har av henne och förskolechef B även lyfts fram hur strukturen kring 
fortbildningen ser ut, det finns en svaghet i att förskoleutvecklaren är ensam i handledningen, vilket 
gör att takt, omfång och möjlighet till bra förändringar påverkas. 

Möjligheterna som framkommit är den ökade kompetenshöjningen som implementeringen av 
verktyget och att klyftorna i kunskaper om verktyget jämnas ut. Det har beskrivits att det som önskas 
generera i är att det inte skall bli något extra som skall göras. Genom kunskaper skall det bli enklare 
att hantera detta redskap som är bra och kan används som en motor i verksamheten. Sammantaget har 
de olika beskrivningarna belyst att verktyget inte är enkelt att implementera. 

Hinder i form av olika ramfaktorer har också lyfts fram. 

Begreppet Pedagogisk Dokumentation
Liknande beskrivningar framkommer för alla respondenter, i hur begreppet Pedagogisk dokumentation 
uppfattas. Detta uttrycks på något varierande sätt och har sammanfattats utifrån fyra mönster i 
utsagorna: Redskap, barnsyn, utforskande arbetssätt, kollektiva reflektioner. 

Redskap

Pedagogisk dokumentation handlar om ett redskap som infattar många delar och synliggör lärande, 
kunskap och barnsyn betonar förskolechef A. När Pedagogisk Dokumentation fungerar som ett verktyg 
berättar hon, då blir det inte någonting extra som ska göras.

 Verksamhetschefen berättar vad hon anser om redskapet Pedagogisk Dokumentation,

”Pedagogisk dokumentation tycker jag är bra, för barnen, att se på sitt eget lärande”
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Verktyget gör det möjligt att se pågående processer som är föränderliga tillsammans med barnen, en 
direkt koppling till verksamheten är redskapets potential avslutar hon med. Pedagog A uttrycker även 
hon att Pedagogisk dokumentation är ett redskap där man ser barns lärande. Pedagog B beskriver att 
Pedagogisk dokumentation i grunden är ett verktyg som man använder sig av, man måste förstå varför 
vi ska använda det, 

”om man inte förstår varför man skall använda det, då blir det som att man blir ålagd att göra en uppgift!”

Många har fastnat i Pedagogisk dokumentation som produkt. Jag har svårt att få dem att se vinning i 
verktyget då de inte har förstått vad det är riktigt ännu. Vidare berättar förskolechef B att redskapet  
förhoppningsvis kommer utvecklas då klotterstadiet är förbi och då kan det osystematiska att bara följa 
barns görande och dokumentera allt, övergå till att bli ett redskap som riktas mot ett bestämt fokus 
som ska synliggöras. 

Barnsyn, förhållningssätt

Förskolechef B beskriver att pedagogerna försöker övergå till en förändrad barnsyn, om barnet som 
det kompetenta barnet och det lyfter hon som en del som måste fungera. Hon ser även en risk med att 
det kompetenta barnet kan blir en norm, vem avgör vad som synliggörs? Pedagogisk Dokumentation 
beskriver förskolechef A som en barnsyn om det kompetenta barnet, förhållningssätt. Pedagog A 
betonar,

 ”det handlar egentligen om en barnsyn” 

Pedagog B beskriver att förhållningssättet är grunden i vilken barnsyn du har, ser man på sitt eget 
görande får man syn på sitt förhållningssätt och ser man på sitt egna förhållningssätt så ser man om 
man har en tillåtande atmosfär vilket hon betonar,

”GER jag mina barn kompetens - eller tar jag bort?”

Förskolechef A lyfter också att det den Pedagogisk dokumentation kan synliggöra och få med barns 
inflytande. Hennes inställning är att förskolan måste skapa nyfikna barn,

 ”Hur kan vi locka barn att bli nyfikna?”

 Här poängterar hon, att det kan ske genom Pedagogisk dokumentation.

Förskoleutvecklaren beskriver att hon inte ville ha den urskiljningen som kommunen valt att göra med 
att utveckla förskolorna med hjälp av Pedagogisk dokumentation som fokus. Det går ju inte att ha den 
urskiljningen, det handlar ju om helheten. Hon betonar vidare om pedagogisk dokumentation,

”Det är ju ett förhållningssätt man behöver inta i hela kroppen”

Ett förhållningssätt som inkluderar att lyssna på barnen, se och undra. Att betrakta deras tankar som 
lika värdefulla som våra tankar och framför allt att de är värda att lyssnas på och följas. En barnsyn om 
det kompetenta barnet är ett måste! 
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Utforskande arbetssätt 

 Förskoleutvecklaren berättar att det krävs ett utforskande arbetssätt, för att få Pedagogisk 
dokumentation att fungera. Med det menar hon, en medforskande pedagog, barn som lär genom ett 
prövande och utforskande i interaktion med andra och tingen runt om oss. Detta beskriver även 
förskolechef A är en viktig del i Pedagogisk dokumentation. Pedagog B beskriver att ha ett utforskande 
arbetssätt innefattar att ställa rätt frågor, att titta och lyssna på vad som sker i barnens görande, i 
processerna. Förskolechef B uttrycker att ett utforskande arbetssätt som tillhör Pedagogisk 
dokumentation är svårt att gå över till. Att inte hela tiden planera är svårt att komma till för många, 
och att då istället våga lita på att följa processen i vad barn gör. 

Pedagogisk dokumentation berättar Pedagog A handlar om att kunna jobba med olika material, på 
olika sätt.  Hon uttrycker följande,

”Om man använder olika material och olika uttrycksformer som barnen kan använda, tror jag är ganska bra 

sätt, de hundra språken helt enkelt”.

Hon beskriver då vidare, att då är det bra att ha kunskap i många olika ämnen, metoder och material.

”Det handlar ju om att man ska få folk att använda olika sätt och uttrycka sig på”

Kollektiva reflektioner, materialinsamling

Pedagog B beskriver att i Pedagogisk dokumentation ingår att ha ett möte tillsammans med andra om 
samma saker,

”Från att ha dokumenterat till det de nu förstår, att det faktiskt är att titta på det barnen gör och tillsammans 

med andra” 

Förskolechef A lyfter vikten av materialinsamling, att man måste kunna ta bilder, skriva 
spaltdokumentationer och föra loggbok om så önskas. Dock är enligt henne det absolut viktigaste, det 
som görs av det insamlade materialet, och att förmedla detta i reflektionen. Att nå det kollektiva 
reflekterandet både med barn och vuxna är ju det viktiga. Förskolechef B uttrycker samma sak, dock 
har de en skillnad i hennes enhet att många inte vet hur de skall göra det viktigaste, reflektera. 
Pedagog A beskriver vidare att det handlar om att kunna reflektera över den dokumentationen 
(material) som finns tillsammans med andra för att upptäcka vad barnen gör, intresserar sig av och vad 
de undersöker för att då fundera vad man skall gå vidare med. I insamlandet av material lyfter 
förskoleutvecklaren att man behöver fråga barnen om det är ok att skriva ner de som de säger, om det 
är ok att fotografera dem, etiskt förhålla sig till barnen är viktigt! Vilket båda förskolecheferna också 
lyfter i anslutning till urvalet till synliggörandet, vilken bild, händelse, text synliggörs, så ingen blir 
utlämnad och att ta bilder på görandet och inte ansikten, detta behöver alla tänka på. Pedagog B 
lämnar också kommentarer om detta, 

”porträttbilder inte är något vi ska ha, korten skall vara framifrån på görandet!”

Sammanfattning

Under avsnittet har respondenterna beskrivit hur de uppfattar begreppet Pedagogisk dokumentation. 
Det som sammanfattningsvis uttryckts är att Pedagogisk dokumentation beskrivs som ett redskap där 
man ser barns lärande.
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Det viktigaste som lyfts fram är en barnsyn om det kompetenta barnet och ett förhållningssätt knutet 
till detta. De beskriver dessutom att Pedagogisk dokumentation innebär: miljön, ett utforskande 
arbetssätt, materialkunskap för att kunna uttrycka sig på många olika vis. I anslutning till allt detta 
lyfts den viktiga och avgörande kollektiva reflektionen med både barn och vuxna. Detta är skillnaden i 
redskapet jämfört med dokumentation, som gör den pedagogisk. Till detta behövs kunskap i  
materialinsamlande för att åstadkomma den viktiga reflektionen. Det finns en del problematiska 
punkter som är viktiga att ha i åtanke, processernas synliggörande innefattar exempelvis att ett etiskt 
bra urval behöver ske över vilka bilder, text och händelser som skall synliggöras.  Det nämns att det 
kan finnas en risk att Pedagogisk dokumentation kan bli en produkt i sig vilket är fel, då det är 
processerna som skall synliggöras. 

Hur beskrivs behovet av kunskap? 

Här beskrivs de likheter som framkommit, även om olika aspekter betonades. Främst har tre mönster i 
beskrivningarna framkommit; att förstå skillnaden mellan dokumentation och pedagogisk 
dokumentation. Utvecklarens praktiska handledning och kartlägga behovet av kunskap.

Från dokumentation till Pedagogisk dokumentation

Förskolecheferna var eniga om att det är bra att tillföra mer kunskap till pedagoger i förskolan efter att 
de sett en viljeinriktning från många pedagoger att få lära sig, bli skickligare, fördjupa sin kunskap i 
att möjliggöra att Pedagogisk Dokumentation blir en fungerande motor i verksamheten. Genom olika 
kompetenshöjande insatser möjliggör förskoleutvecklaren att ge fortbildning i redskapet som är olika 
långt utvecklat på de olika förskolorna i kommunen. 

Pedagog B beskriver att det inte var länge sedan som vi i enheten hade svårt att klura ut skillnaden 
mellan dokumentation och Pedagogisk dokumentation, så kompetensutbildning är jätteviktigt för att 
komma vidare, speciellt praktisk handledning som nu sker. Hon betonar vidare att en bra erfarenhet 
som de får är att byta roll,

”Det är nyttigt att inte alltid få leda, utan att också bli lite ledd”

Detta möjliggör en reflektion kring de egna kunskaperna eller okunskaper. Hon har välkomnat 
fortbildningen som ges, då den känns som den behövs och förhoppningsvis jämnar de ut ojämnheter 
som finns så alla kan fortsätta gemensamt framåt i en fördjupning. Kunskaper höjer kvaliteten, ju mer 
man lär så motar man bort okunskapen avrundar hon med.

Utvecklarens praktiska handledning

Båda förskolecheferna berättar att den praktiska utbildningen förskoleutvecklaren ger när hon 
handleder i Pedagogisk dokumentation ger ett unikt tillfälle till att höja kompetensen till verktyget som 
sen också stärks genom de olika former av workshops som också anordnas av samma ledning.

Förskolechef B kommenterar också att kunskap behövs, se bara på vad den lilla insats som 
workshopen i att få kännedom om kamera/data gav. Att lära sig ta ut bilder från kameran och göra 

25



enkla PowerPoint var väldigt bra möjlighet för många som inte hade kunskap om detta grundläggande 
som förenklar arbetet med Pedagogisk dokumentation. 

Båda pedagogerna berättar att de ser ett behov av att det skall finnas minst en förskoleutvecklare och 
kanske en handledningsgrupp som fortsätter fördjupa kunskaperna och höja kompetensen hos 
pedagoger genom återkommande workshops och en kontinuerlig handledning med fördjupning i 
Pedagogisk dokumentation för att det aldrig är helt färdigt. 

Pedagog B berättar att behovet av kunskap syns tydligt, förskoleutvecklaren planterar skickligt frön 
och låter de gro och gro, hon planterar in tankar som sen behöver kunskap för att utvecklas genom 
handledning. 

 

Kartlägga behovet av kunskap 

 Pedagog A beskriver att den kartläggningen förskoleutvecklaren försöker göra av de behoven som 
finns är viktig. Detta har genererat i bra förutsättningar för att höja kompetensen hos pedagogerna. För 
att använda Pedagogisk dokumentation behövs det en kunskap om olika material och om olika sätt, de 
hundra språken och det försöker vi ge kompetens igenom olika workshops, som hittills alla varit 
fullsatta. Hon uttrycker också att hon tycker det är bra att kommunen använder sina egna resurser för 
att höja kompetensen och inte ta in kostsamma föreläsare utifrån, vilket hon avslutningsvis betonar 
med,

”det finns ju massor med duktiga pedagoger som kan dela med sig av sin kunskap till andra” 

Hon beskriver sin uppfattning sammanfattningsvis, fortbildningen inom område Pedagogisk 
Dokumentation är bra för alla på olika vis. En del behöver fördjupning eller grunderna, en del behöver 
lära sig att göra lagom, att det inte är resultatet som skall vara målet utan att det är processen som skall 
synliggöras. En del behöver lära sig kameran och att reflektera samt vilka frågor som är fördelaktiga 
att använda i ett utforskande exempelvis. 

Förskoleutvecklaren berättar att när hon träffar sin referensgrupp som består av en pedagog från varje 
enhet, gör hon huvudsakligen planeringar med dessa över vilken kompetenshöjning som verkar passa 
att tillföra kunskaper om inom ”området Pedagogisk dokumentation” och utifrån vad som önskas av 
pedagoger. Dessa planeras sedan som workshop och erbjuds sedan pedagoger att delta i om de önskar. 
Exempel på Workshops som hittills varit, kamera-, materialkännedom, dans och drama med fokus på 
matematik och föreläsning som handlar om ”pedagoger delar med sig”, där jag önskar att de skall visa 
upp och prata om det projekt de har med efterföljande frågestund, tror detta är givande kunskap, att 
både genomföra och de som får ta del av avslutar hon med. Tänker mig att vi i framtiden kan hålla 
sådana föreläsningar och bjuda in andra kommuner och ta avgift för det nämner hon vidare. Vi har 
också varit på dokumentationscentralen i Skarpnäck med reflektionsgruppen och tittat hur de gör där, 
bland annat vilka reflektionsprotokoll de använder berättar hon vidare för att fördjupa våra kunskaper 
om detta.

Verksamhetschefen kommenterar till detta, att de workshops som anordnas anser hon är jätteviktiga, 

 ”det gör att alla kan få lära sig och det är viktigt att man inte behöver känna att man inte kan!”

Hon berättar vidare att det är viktigt att ta till sig allt som finns. Workshopsen anordnas ju med hjälp 
av förskoleutvecklaren, av pedagoger som bland annat gått olika fördjupningskurser och då blir det ju 
en bra spridning av deras kunskaper, så det känner de att de inte bara går kurserna och sen inte kan 
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göra något av dem. Hon berättar vidare att hon absolut vill och ser ett behov av att det alltid skall 
finnas förskoleutvecklare, så att förskolan kan fördjupa sig i olika saker.

 Sammanfattning

Under avsnittet har det framkommit hur respondenterna beskrivit behovet av kunskap. De flesta har 
lyft att det eftersträvats och önskas kunskap, inom området Pedagogisk dokumentation. Detta har varit 
tydligt då en del haft svårt för redskapet, exempelvis att förstå skillnaden mellan dokumentation och 
Pedagogisk dokumentation. Förskoleutvecklare har med sin referensgrupp försökt kartlägga behovet  
av kunskap som synts ute i verksamheterna och vad de anser tillhöra området Pedagogisk 
dokumentation, och utefter önskningar från pedagoger, har det planerats och förberetts workshops som 
sen genomförs av pedagoger ute i verksamheten. Det som sker vid utvecklarens praktiska handledning 
av området Pedagogisk dokumentation har uttryckts av informanterna vara ett stort behov att få 
kunskap i. 

Analys 
Analysavsnittet har delats upp i fyra rubriker som anknyter till studiens frågeställningar. Resultatets 
sammanfattningar kommer att ligga till grund för analysen där innehåll från intervjumaterialet 
sammanfattats. Den litteratur och de begrepp som presenterats under Teoretiska ramar har legat till 
grund som analysverktyg i analysen av resultatet.

Språk och verklighet 

I resultatet framkom hur respondenterna såg på begreppet Pedagogisk dokumentation, vilket beskrivs 
som ett redskap där man ser barns lärande, och barnen kan då även se på sitt eget lärande. Pedagogisk 
dokumentation innebär att betrakta barns tankar som lika värdefulla som vuxnas tankar och framför 
allt att de är värda att lyssnas på och följas, med en syn om barnet som kompetent. Detta är ett barn 
som besitter kunskaper i sociala sammanhang och inte ett barn som vi utifrån tidigare förhållningssätt 
ansett behöver fyllas med kunskaper. 

  Detta kan läsas utifrån ett postmodernistiskt perspektiv tolkat utifrån Dahlberg el at (2006), och 
synen på kunskap. Utifrån detta perspektiv skriver författarna att det inte finns någon absolut kunskap, 
utan allt är en social konstruktion. Informanternas beskrivningar av redskapet Pedagogisk 
dokumentation är att verktyget synliggör lärande. Detta lärande sker i processer, där barns görande och 
utforskande tillsammans med pedagogen som medforskare, är utgångspunkten för vad som synliggörs. 
Det lärande som synliggörs förmedlar en barnsyn om det kompetenta barnet. Synliggörandet är ingen 
exakt förutbestämd kunskap, utan det visar lärande tillsammans med andra. Genom att ha en barnsyn 
där barnets tankar lyssnas på och följs upp tillsammans med andra synliggörs processer där barnen ges 
möjlighet till kunskapande. Det som synliggörs är inte utifrån, förutbestämda kartor, utan istället i ett 
utforskande, med barnet som medkonstruktör och den vuxne som medforskare i lärande och 

27



kunskapande. Synliggörandet av processer kan också ses som ett språkuttryck och inom detta 
perspektiv är språket ingen beskrivning av verkligheten, utan det utgör verkligheten. 

Detta kan även kopplas till det som framkommer om reflektioner. I pedagogisk dokumentation ingår 
att ha ett möte tillsammans med andra om samma saker, samt kunskap i materialinsamling, dvs. att 
man måste kunna ta bilder, skriva spaltdokumentationer och föra loggbok om så önskas. Dock är det 
absolut viktigaste, ”det som görs av det insamlade materialet, och att förmedla detta i reflektionen”. 
Att nå det kollektiva reflekterandet både med barn och vuxna framkommer som viktigt. Detta kan 
relateras till Dahlbergs et al (2006) tolkning av Foucaults (1980) syn på kunskap, som innebär att 
kunskap är något som inte bara skapar förståelse av världen genom att erbjuda beskrivningar som 
”sanna”, utan kunskap ger också tekniker för normalisering som exempelvis mätning, kategorisering, 
reglering och utvärdering. Det som förmedlas inom reflektionen, som en pedagog betonar, är viktigt. 
Detta möte tillsammans med andra kan utifrån ovan tolkas inrymma en risk, om att det som visar sig 
som kunskapande, genom pedagogernas förmedling till varandra av vad de ser, blir en mätning över 
vad som erövrats i kunskap.

Inom resultatet blir vi inom flera delar bekanta med att det är viktigt med materialinsamlande och den 
kollektiva reflektionen, det framgår hur viktigt det är att kunna hantera kamera, skriva 
reflektionsprotokoll och att göra anteckningar i loggböcker. Till detta lyfts den kollektiva reflektion 
som görs tillsammans med barn och pedagoger, hur man förhåller sig/lyssnar till det barnen säger. 
Tankar över vad som ska synliggöras, vad som ses i materialet blir här viktigt, visar resultatet. Jag 
avser här att lyfta vad detta arbetssätt med den pedagogiska dokumentationen gör för inverkan på 
diskursen. Genom synliggörande av processer kan den diskurs som råder synas, vilket gör det möjligt 
att se och att påverka denna. 

Pedagogers sätt att uttrycka det barn säger och gör samt det pedagoger säger och gör synliggörs 
kanske i text och bild, vilket kan tolkas som en avbild av diskursen. Detta kan tolkas visa en diskurs 
och att det vid sidan av detta råder en annan diskurs. Detta kan kopplas till det Foucault (1994) 
beskriver översatt av Götselius och Olsson (2008), diskurs är själva det förhållandet man talar, 
använder ord, använder de andras ord, ord som andra förstår och godtar – det förhållande är i sig en 
makt. I förhållande till makt är diskursen inte bara en yta att fästa på, den är operatör. 

I det avseendet kan man tänka på det som sägs i reflektionerna, i vilket rum och sammanhang det sker. 
Sammantaget gör detta en diskurs där makt kan fästas på. Diskursen kan styra och påverka både 
verksamhet och de som deltar inom denna, både barn och vuxna. Resultatet berättar att det kollektiva 
reflekterandet av material är viktigt. Hur läses detta material? Jo, genom tolkningar av avtryck och det 
blir då viktigt att förstå att detta kan påverkas. Då är den kollektiva reflektionen viktig i det avseendet 
att det ger en bredare tolkning av diskursen, med möjlighet att påverka men då skall det förstås utifrån 
att det sker en styrning vilket är ett uttryck av makt. 

Jag vill här nu återgå till att i relation till kunskap och lärande använde pedagogerna även uttryck som 
barnsyn, en barnsyn om det kompetenta barnet. Finns det möjligen en risk att detta bli en norm? I 
resultatet betonas ”Vem avgör vad som synliggörs” Resultatet visar att genom sitt eget agerande kan 
man få syn på sitt egna förhållningssätt visar resultatet genom ”Ger jag mina barn kompetens- eller  
tar jag bort?”. 

Enligt Dahlbergs et al (2006) tolkning av Foucaults (1980) syn är kunskap något som skapar förståelse 
om världen genom att erbjuda beskrivningar som ”sanna”. Synen på det kompetenta barnet och synen 
på kunskap kan här förstås som tolkningen att ”det som är sann kunskap” är det kompetenta barnet. 
Om detta kompetenta barn med förmågor och möjligheter är det ”sanna barnet”, så innebär denna 
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kunskap makt och då uppfattas det av informanterna vara en risk att detta blir en norm. Det 
kompetenta barnet har blivit en mätning, en värdering på hur ett barn skall vara, det vill säga en ny 
norm. Kommer då pedagogers urval av vad de synliggör och hur de ”ger kompetens eller tar bort” att 
regleras till denna norm? Kommer urval att ske utifrån de kriterier som önskas och inte, utefter det 
som faktiskt sker?  

Kunskap och okunskap
I resultat framkom hur respondenterna beskriver behovet av kunskap. Flera informanter har lyft att det 
finns brister och även önskat kunskap, inom området Pedagogisk dokumentation. Dahlberg el at 
(2006) beskriver, att utifrån ett postmodernt perspektiv ses kunskapen som en effekt av makt och kan 
därav inte skiljas från makt. Det har synts att det finns ett behov av och samtidigt önskats kunskap om 
pedagogisk dokumentation vilket sker genom kartläggning av behov av kunskap, samt efter önskemål 
från pedagogerna ute i verksamheterna. Fortbildningen är välkomnad, då det känns som den behövs 
och förhoppningsvis jämnar ut de olikheter som finns så alla kan fortsätta framåt i en fördjupning. 
Kunskaper höjer kvaliteten, ju mer man lär desto mer, motar man bort okunskapen. 

Utifrån Foucaults syn på kunskap och den makt det ger, kan man se att den kunskap som efterfrågas 
och den som ges möjliggör en legitim kunskap. Detta gör att den kunskap pedagogerna erfarit blir en 
produkt för makt som i sin tur fungerar som instrument för makt. Pedagogerna erövrar makt genom 
kunskapen över redskapet och de kan sen också utöva makt med hjälp av redskapet. Resultatet 
understryker att den praktiska utbildningen som förskoleutvecklaren ger när hon handleder i 
Pedagogisk dokumentation ger ett unikt tillfälle till att höja kompetensen i verktyget. Det beskrivs att 
förskoleutvecklaren skickligt planterar frön och låter dem gro och gro, hon planterar in tankar som sen 
behöver kunskap för att utvecklas, vilket sker genom handledning. Detta kan ses med Foucaults 
beskrivning av disciplinär makt, pedagogerna kan genom sin erövring av kunskap sen sprida den 
vidare, vilket genererar i att de kan forma och konstituera en disciplinering som innefattar arbetet med 
Pedagogisk dokumentation. 

 Motstånd kan motas
I resultatet framkom hur respondenter lyfter fram olika hinder och möjligheter som framkommit under 
implementeringen. De motstånd som framkom var rädsla för förändringar, och ett motstånd mot själva 
den praktiska handledningen samt styrningen ”ovanifrån”.  Rädsla och motstånd, kan läsas utifrån 
Lenz Tauguchi´s (2000) begrepp motstånd. En tolkning är att denna rädsla för förändringar uttrycks i 
att göra motstånd.  Motståndet som visas mot implementering och den handledning som sker kan 
tolkas bero på att pedagoger hindras att tänka och handla fritt. De blir styrda och gör motvärn, tar 
avstånd och argumenterar mot det som sker i önskan om att förhindra den förändring som krävs.

 Motstånd kan också göras mot alla självklara beteenden och sätt att tänka om barn och lärande vilket 
också framkommit i resultatet. Det kan tolkas att det visats motstånd som gjort sig synligt genom olika 
uttryck. Pedagogerna kan tolkas uppfattas som att de blir utsatta i denna förändring, vilket synts i 
rädsla inför något nytt och då visar de motstånd för denna utsatthet.  Handledaren i sin tur visar 
motstånd mot det förgivettagna sättet att agera, dvs. de självklara beteenden som används i tankar och 
agerande om barn och lärande. Förskoleutvecklares visar motstånd mot förgivettagna självklara 
beteenden och detta triggar igång henne.  
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Detta kan tolkas som att förskoleutvecklaren vill lyckas få de som visar motstånd att förstå, och detta 
föder ett begär, en åtrå hos henne. Hon uttrycker sig då tydligt genom för pedagogerna välkända 
termer, med språk och förståelse för professionen då hon själv är förskollärare. Hon visar på och är 
nära i pedagogernas kontext för att själv erövra makten över situationen och att få de som visat 
motstånd att erövra makten åt sig själva genom förståelsen hon ger dem. Här syns vad det Foucault 
(1994) uttrycker som diskurs, hon använder sin koppling till deras diskurs, dvs sättet hon talar i deras 
kontext med deras termer för att få mening och därmed få deras inordnande för att uppnå den kunskap 
hon vill förmedla så att pedagogerna erövrar makten över redskapet. Hon får dem kanske att förstå, 
hennes avsikt kan tolkas vara att mota deras motstånd som de visat genom rädsla inför detta nya som 
de ej har kontroll över. Hon ger dem kontroll via sin kunskap och genom guidning ökar deras 
förståelse så att redskapet skall bli enklare för dem att använda och därmed kanske diskursen som 
råder ändras. 

Det framkom i resultatet att det är en styrning som kommer ovanifrån, ifrån staten och ifrån 
kommunen och detta visade sig som ett motstånd i viljan mot att bli styrd dvs. handledd och få lärdom 
i redskapet.  

Rollfördelningen i detta är att förskolutvecklaren själv beskriver sig som redskapet, instrumentet för 
hur pedagoger får mer kunskap i användandet av redskapet Pedagogisk dokumentation. Hon är en 
brygga mellan staten och kommunens styrning och pedagogerna i verksamheten. Bryggan utgör en 
länk som fungerar mellan formuleringsarenan på makronivå och realiseringsarenan på mikronivå. Här 
syns hos pedagogerna ett motstånd som kan läsas utifrån Lenz Tauguchi´s (2000) tolkning av makt. 
Hon beskriver att makt för pedagoger är några som skriver läroplaner och fattar beslut om 
verksamhetens ramfaktorer. Makt är något som ofta kopplas till att, om man har makt så är det negativt 
och dåligt. Makt är oundvikligt i ett förändringsarbete och makt produceras av oss i våra vardagliga 
praktiker, här blir det i handledningen och i mötet med förskoleutvecklaren en grund för ett motstånd 
mot dennes uppdrag. Man kan i detta tolka det som Foucault skildrar, ”makten blir tydlig i och med att  
man kan observera tecken på motstånd i dess kölvatten” Foucault (1982) 

Man kan här tolka att motståndet har betydelse och beror på var varje pedagog befinner sig i sin egna 
kunskapsutveckling inom pedagogisk dokumentation, så kan motstånd visas. Detta beroende på om 
det för han/hon är en utveckling eller fortbildning av kunskaper som beskrivs av Parmander (2005). 
Utveckling är ju en mer gradvis ökande av framsteg och förbättring inom givna ramar som då kan 
kopplas till att om du redan tidigare har en del kunskap, blir det en given ram. Förändring innebär en 
mera radikal omvandling, där nya perspektiv och synsätt behövs tillskansas och handlande behöver 
ske annorlunda än jämfört med tidigare, vilket då kan tolkas ge mer motstånd då kunskapen till att 
hantera redskapet kanske är obefintligt.

Möjligheter som framkom i resultatet var att den breddning och fördjupning i kunskap och skicklighet 
i hantverket att använda pedagogisk dokumentation. Detta bidrar till att klyftor i kunskap jämnas ut 
och därmed ökar kunskapen som möjliggör att använda pedagogisk dokumentation som en fungerande 
motor i verksamheten. Detta kan ses som en strävan att genom kunskap ge makt åt pedagogerna över 
redskapet, som erövrar makten över redskapet i sin tur, samtidigt som man kan skönja en 
disciplinerande makt som av Dahlberg el at (2004) beskrivs ha till uppgift att styra eller leda subjektet 
mot önskat mål, helst utan att subjektet själv är medveten om vad som sker. 
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Hindrande ramfaktorer
I resultat framkom under hinder och möjligheter med en del yttre faktorer. Strukturen kring 
fortbildningen visade sig som en svaghet genom att förskoleutvecklaren är ensam i handledningen. 
Takt och omfång av hur implementeringen kan ske och möjligheten till förändringar påverkas därmed. 

Till detta framkom att tiden som ett hinder. Det har varit svårt att frigöra tid för handledning och 
reflektion då enheten har en del små förskolor med långa avstånd emellan sig. Resultatet visade att 
begränsning till att göra materialinsamlingen och den kooperativa reflektionen med barnen kan bli 
svår att genomföra, om det är få pedagoger. Det lyfts även en annan svårighet i form att 
förskoleutvecklaren handleder andra som i sin tur skall leda andra. Ytterliggare ett hinder som 
upplevts som svårt är att sprida information som erhållits av förskoleutvecklaren till resten av enheten, 
likväl som den kunskap som hon själv erfarit under arbetets gång. Det framkommer också att det varit 
svårt att utveckla ett reflektionsprotokoll som passar för ändamålet. 

Detta kan jämföras med Imsens (1997) tolkning av Lundgrens (1972) begrepp ramfaktorteorin och en 
koppling kan göras till det han beskriver som administrativa ramar samt resursrelaterade ramar. 

De administrativa ramarna består av en rad bestämmelser för hur ”skola” ska ledas och struktureras, 
regler för samarbete och arbetstid. Det är i regel skolans administration som tar hand om detta, men 
det olika reglerna har stor påverkan på lärarens arbete. De resursrelaterade ramarna omfattar det som 
har att göra med ekonomi och materiella resurser, som exempelvis pedagogiska hjälpmedel. De 
resursrelaterade ramarna kan tolkas ha betydelse för det som framkom under resultatet, där det ansets 
varit svårt att utveckla ändamålsenliga reflektionsprotokoll, då resurser i form av tid och planering har 
givits åt detta pedagogiska redskap. 

Dessa ramar förstås vara olika svåra att påverka då det är ekonomiska och organisatoriska delar 
inblandade och dessa påverkar också tiden för att kunna delta i handledning och i reflektion. De 
organisationsrelaterade ramarna har samband med de sociala förhållanden och den kultur som råder på 
”skolan” eller förskolan. Detta har här en central roll för vilket klimat som råder. Detta kan tolkas ha 
betydelse då det gäller hur man ger varandra tid, hur man turas om och hur schemat läggs för att 
frigöra tid eller om vikarier skall tas in. Alla dessa ramar som beskrivits påverkar varandra och går att 
påverka olika mycket, så de får olika stor reglering av projektet. Inom de resursrelaterade ramarna 
ingår bla ekonomi,  de kan ansets ha kunnat påverkas i anslutning till att projektledning framhåller att 
det behövs kunskap för att öka kompetensen och då använder sina egna resurser och inte använder 
kostsamma föreläsare utifrån. Vissa ramar har därmed kunnat påverkas och andra inte. 

Konklusion
Det som uppenbarade sig för mig var skillnaderna i kunskaper om att hantera verktyget pedagogisk 
dokumentation. Analysverktygen visade att det motstånd som visats kunde förstås utifrån både 
styrning och makt. Det kan uppfattas att det också kunde bero på var varje pedagog är i sin egen 
kunskapsutveckling inom området, om det är en utveckling som sker eller en förändring. Det framgick 
hur komplext verktyget var att få förståelse för och för att sedan använda. Detta visade vilket behov av 
kunskap som krävs för att få detta att bli en fungerande kunskapsmotor i verksamheten. Detta för att 
också kunna se och synliggöra processer där lärande och kunskapande sker i ett utforskande, och inte 
genom planering av vad som ska läras. Detta med en barnsyn om barnet som kompetent, som det kom 
fram att detta kunde ses som en risk att bli norm för hur barn skall vara och synliggöras. Detta blir 
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intressant sett ur ett postmodernistiskt perspektiv där kunskap inte ses som sann utan som något som 
består av konstruktioner. Det finns ingen värld därute att som väntar på att bli upptäckt, det finns ingen 
fast punkt för vishet. Världen och vår kunskap om den som socialt konstruerande, att vi alla deltar 
aktivt i denna kunskapsprocess förefaller vara det som redskapet kräver, men som gör att motstånd 
sker då pedagogerna deltar i implementeringen. Kunskapandet sker i processer med andra vilket inte 
har givna tydliga ramar och detta gör att vissa visar motstånd och för de som välkomnade 
förskoleutvecklaren var ramarna mer givna, kunskap om verktyget fanns till viss del, de skulle nu få 
påfyllnad i sina kunskaper. Sett ur detta perspektiv så blev det då tydligt för mig att det kompetenta 
barnet kanske inte är en risk att bli norm, det är en norm. Barnen behöver vara kompetenta, för att 
inom detta perspektiv, skapas kunskap i konstruktioner med andra, för att klara det behövs kompetens.

Det framkom även att yttre ramar hade inverkan över implementeringens takt och omfång, samt på tid 
och struktur.  Jag fick med hjälp av analysverktyget fram att en del ramar kunnat påverkas. 

Diskussion
Resultatdiskussion
Syftet med denna studie var att få en uppfattning för den generella problematik som erfares när en 
förändring införs i en organisation samt att få en förståelse för vilka faktorer som påverkade 
förändringsarbetet med att införa verktyget pedagogisk dokumentation. För att uppnå detta behövdes 
det även en insikt i hur begreppet pedagogisk dokumentation uppfattas och behovet av kunskap. Jag 
har genom denna studie fått fram uppfattningar om vad som är pedagogisk dokumentation, att det 
behövs kunskaper för att hantera detta verktyg. Jag har fått uppfattningar om implementeringens 
möjligheter och hinder som jag med hjälp av tidigare forskning och teoretiska ramar kunnat kritiskt 
granska, vilket ökat min medvetenhet i komplexiteten i detta verktyg och i att implementera detta 
verktyg. Resultatet blev att uppfattningarna visade olika möjligheter och hinder som framkommit 
under implementeringen och yttre ramars påverkan.  Det framkom uppfattningar hur man såg på 
behovet av kunskap och hur begreppet pedagogisk dokumentation uppfattades. 

En av förskolechef menar att redskapet även kan synliggöra barns inflytande, och det som yttrades 
under intervjun var att förskolan skall skapa nyfikna barn. Genom den Pedagogiska dokumentationen 
kan barn lockas att bli nyfikna och deras inflytande kan synliggöras betonades. I förhållande till detta 
undrade jag, hur ser man på barns inflytande i förhållande till det kompetenta barnet? Hur gör vi barn 
nyfikna genom detta redskap? Jag tolkar detta kopplat till det kompetenta barnet och gör det ur det 
postmodernistiska perspektivets syn på kunskap. Där finns ingen enda sanning, som gör det möjligt att 
se på kompetens, det vill säga förmågor som något som kan tillskrivas barn utifrån olika situationer. 
En av förskolecheferna lyfter att det finns en riska att det kompetenta barnet blir en norm. Här kan det 
tolkas extra viktigt att skapa många möjligheter för alla barn att tillskrivas kompetens. Detta ger värde 
åt att som en pedagog säger, om att detta redskap gynnas av ett arbetssätt som inkluderar ”de hundra 
språken”, vilket kan tolkas som att det ger barn kompetens beroende av den situation som de 
interagerar i och vilken syn pedagogerna har i urvalet om vad som kommer att synliggöras.  

Detta blir intressant i förhållande till det som lyfts i avhandlingen av Bjervås (2011). Där det beskrivs 
att synen på det kompetenta barnet och skillnaden i barnsyn från ”being to becoming” som är en 
grundsten i synen på det kompetenta barnet. Är detta kompetenta barn något som förväntas av barn 
och något de växer in, är en fråga som lyfts fram i avhandlingen och i anslutning till det frågas vad 

32



synliggörandet av processerna och diskursen gör för verksamheten och barnet. Detta tolkar jag utifrån 
vad som framkom under studien, att verktyget synliggör lärande och barnen kan se på sitt egna 
lärande, och det förhållningssätt och barnsyn som framkommit tillhör redskapet. Det kompetenta 
barnet är en förväntan, vad synliggörandet av processerna och diskursen gör för verksamheten och 
barnet talas i studien ibland annat i det förhållandet att det kollektiva reflekterandet är viktigt kring 
material 

Det som också blev intressant var att redskapets komplexitet och den kunskap som då erfordras för att 
hantera detta skickligt kan synas stämma med det som framkommer i rapporten av Hensvold (2006), 
där det tas upp att om en förändring skall kunna vara möjligt behövs en ny syn på kunskap och 
lärande. Rapporten lyfter också att för att en implementering ska lyckas och fortleva så behöver 
regionala centra samordna insatserna. Lärare och skolledare behöver delta i lokala och regionala 
nätverk för att få emotionellt och praktiskt stöd. Handledare från framgångsrika skolor behöver 
anställas för att hjälpa till med implementeringen vid enskilda skolor. Resultaten behöver följas upp 
kontinuerligt. Här visar resultatet i studien att nätverk finns, kunskapsbehov lokaliseras och det 
tillhandahålls kompetensutveckling både genom handledning och genom workshops. En referensgrupp 
finns som ska hjälpa till att undersöka vad som behövs i kunskap och olika redskap som behövs för att 
redskapet ska fungera, exempel som lyfts i studien är ändamålsenliga reflektionsprotokoll.

 Till detta kan jämförelser göras med det som lyfts i artikeln av Unga och Tjivika (2012), om hur svårt 
det är för pedagoger att få fatt i redskapets potential och använda sig av ett lyssnande i sitt 
förhållningssätt. Detta visar denna studie att skillnaderna i kunskapen om verktyget är påväg att 
jämnas ut och utvecklarens handledning är bra, men det är nog ett tag kvar innan detta kan uppnås. 
Målet är dock att alla ska få fatt verktygets potential efter träning och erfordrad kunskap.

 I denna studie kan det tolkas som att den kompetenshöjning som studien visat på, kan genom kunskap 
ge en bättre grund att hantera detta verktyg och kunskap till verktyget gör att hanteringen kan ske 
eftertänksammare och ej på ett oreflekterat sätt. Detta kan jämföras med det som Lenz Tauguchi 
(2007) lyfter att Pedagogisk dokumentation handlar om ett verktyg som pedagoger kan ta i bruk för att 
gå in i en läroprocess som gäller både det egna och barns arbete – och som aldrig blir färdigt! Hon 
lyfter också att redskapet kan bilda underlag för fortbildning och arbetsutveckling och att det då 
handlar om ett omskapande av den egna praktiken.

 Även avhandlingen (2000) kan jämföras med tankarna om vad förändring är och hur det går till både 
hos den enskilde och i kollektivet. Hur svårt ett förändringsarbete är särskilt om avsikten är att få 
bestående effekter. Det bekräftas i det motståndet som synts i studien och det kan jämföras med det 
som lyfts i avhandlingen om , ”att åtrån efter förändring förmodligen är lika stark hos människan som åtrån 

efter att allt skall vara som det alltid varit. Det åtråvärda tillståndet av förvandling beror på det som kommer  

före” Lenz Tauguchi (2000) 

    

Metoddiskussion
Under studiens gång har ett antal frågor dykt upp utan enkla svar, varav några avses lyftas och 
diskuteras här. I studiens början då frågeställningarna höll på att formuleras fanns en fundering hos 
mig beträffande om hur studiens datainsamling skulle ske, tankar fanns rörande att vilja följa och med 
och observera pedagoger och förskoleutvecklare under faktiska handledningstillfällena som 
komplement till intervjuerna. Till slut var ett val tvunget att göras utifrån studiens tid och omfattning, 
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vilket då blev intervjuer. Hade studien varit av större vidd skulle jag valt att observera handledningen 
på plats och göra återkopplande intervjuer till dessa. Genom detta förfarande skulle jag hoppats få syn 
på hur informanternas syn på kompetenshöjning inom pedagogisk dokumentation skedde i den 
faktiska verksamheten och därmed öka förståelsen och kunna uppnå ett annat helhetsintryck.

 För att göra studien rättvisa skulle en större studie ha behövts och under ett längre tidsspann. Dock 
har jag gjort en avvägd avgränsning för att försöka få en djupare förståelse under en studiens period. 
Valet intervju är som instrument ostrukturerat beskriver Backman (2008) och siktar mot att få en 
holistisk förståelse. En medvetenhet behövs om att intervjuaren själv utgör instrumentet och detta 
ställer krav på att intervjuaren är medveten om att bias, felkällor kan introduceras i instrumentet 
(Backman 2008:59).

Under studiens inledning uppkom en metodologisk fråga om hur man gör ett urval utifrån ändamålet 
av informanter med de begräsningar i omfång studien skulle komma att ha och för att försöka utesluta 
bias så långt det var möjligt. Här lyfter Backman (2008) att inom ett traditionellt synsätt är det viktigt 
att kunna garantera generaliseringar och detta sker via att informanter väljs ut via statistiska 
urvalsmetoder. För kvalitativ ansats görs urvalet av informanter av andra kriterier än statistiska i syfte 
att medge ökad förståelse och insikt (Backman 2008:59). Denna studies inledande problematik var att 
välja ut informanter, inte slumpmässigt, utan med avsikt att lämpa sig för studien med intentionen att 
höra röster som är positivt inställda till temat. Efter visst övervägande fanns möjligheten att välja två 
pedagoger, varav den ena pedagogen har ytterliggare en roll, då hon även är referensperson till 
förskoleutvecklaren. Detta val gjordes för att kunna få en bredare bild och för att möjliggöra 
jämförelser och få en frodig diskussion kring de valda centrala frågeställningarna. 

Till detta fanns också en tanke med att inte upprätta ett strikt frågeformulär för intervjusituationerna. 
Här fanns en förhoppning att genom upplägget och de teman som presenterades försöka skapa ett fritt 
reflekterande kring studiens tematik och få ta del av informanternas fördjupade resonemang. 
Intervjuguiderna var upprättade så att inledningen öppnade upp för informantens beskrivande av valt 
tema för att försöka få i stånd ett fritt samtal. Intervjuguiderna var endast tänkta att se till att de 
centrala frågeställningarna täcktes in och att samtalen inte flöt ifrån ämnena. 

Vidare upptäckte jag senare en svårighet med detta intervjusätt, med valet av informanter och mitt 
intresse i att vilja få en förståelse för mitt valda ämne. Tillsammans genererade allt detta i en enorm 
mängd material. Intervjuerna blev ca en timme långa och i ett fall t.o.m. två timmar och det tog 
närmare en hel dag per intervju att transkribera till text. Dessa hade jag kunnat göra kortare och mer 
koncentrerade om jag varit en mer vanare intervjuare.  

Under studiens gång har reflektioner skett i fråga om objektiviteten. Inom den kvalitativa forskningen 
beskrivs i Backman (2008), som jag tidigare nämnt, att forskaren som jag tidigare nämnt själv utgör en 
del av instrumentet (Backman 2008:57). Då litteraturgranskning sker genererar det till en förförståelse 
som befäst i intervjuaren och detta kan göra att man förbiser alternativa perspektiv när man tolkar 
materialet. Här lyfter Backman (2008) att man bör gå neutral in i forskningsfältet, medan en del 
däremot förespråkar en viss orienterad belästhet, vilket här beskrivs vidare (Backman 2008:57). För att 
formulera genomtänkta forskningsfrågor så har naturligtvis en påläsning inom relevant område skett. 
Detta för att få en inblick i tidigare forskning kring ämnet med avsikten att möjliggöra en välgjord 
studie utifrån det syfte som den nya forskningen har. Under studiens gång har jag försökt förhållit mig 
neutral till insamlade data trots en förförståelse inom ämnet.  Jag är medveten om att min egna 
förförståelse och inställning till Pedagogisk Dokumentation kan ha bidragit till den analys och 
tolkning som skett. 
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Avslutande diskussion
 Min egen erfarenhet och tankar om makt har påverkats av det som framkommer i analysen som kan 
uppfattas som makt och som något negativt som andra styr med. Jag har i studien fått insikten om hur 
olika makt kan tolkas och erfaras. Studien visade hur makt kan vara både positiv eller negativt 
styrande. Genom den insikten har jag förstått att redskapet pedagogisk dokumentation också 
producerar makt och erövrar makt, vilket kräver en varsam och eftertänksam hantering för att nå den 
potential som verktyget eftersträvas få och ha. Kompetensutbildningen var åtråvärt enligt ordval av 
många, men för en del var det inte så, utan de visade ett tydligt motstånd mot projektet. 

En intressant tanke jag fått under studien är att implementeringen ändå trots en del motstånd uppfattats 
fungerat bra. Jag fick under studien en tanke på om det kan ha haft betydelse att alla informanter som 
studien bygger på är förskollärare. Kanske har de en gemensam att sträva mot samma mål att öka sin 
kunskap för att bli skickliga i hantverket med pedagogisk dokumentation och likaså förstå den 
svårighet som det innebär att ändra på förhållningssätt och barnsyn.  

Fortsatt forskning
Det som kommit fram är bland annat om tankar om barnet som kompetent, är detta en risk eller ej att 
bli norm. Här skulle det vara intressant att forska vidare om vad som är kompetent, hur synliggör 
pedagoger kompetens? Har det påverkan på hur begreppet kompetens benämns? Kan detta ha 
betydelse för om vi talar om det som riks för att det blir/är en norm eller ej? Det skulle vara intressant 
att forska i vad användning av pedagogisk dokumentation gör för barn, pedagoger och verksamheten i 
ett mera långsiktigt perspektiv, om det resulterar i att barn reflekterar mer över sitt lärande och om 
man kan se ett mer problembaserat lärande.  
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Intervjufrågor   Verksamhetschef  

 
1. Kan du beskriva för mig HUR din roll som VC är gentemot 
    FC och FU.  
 
 
2. Skulle du kunna beskriva HUR du har varit med och  
    planerat/påverkat det projekt som förskoleutvecklaren  
    bedriver.  
 
 
 

3. Vilka möjligheter och hinder har detta förändringsarbete visat? 
 
 
4. Kan du beskriva vad tanken är att detta skall ge i förbättring? 
    (vad för vinst önskas detta ge?) 
  
 
5. Varför PD?    
 
 
6.  Systematiskt kvalitets arbete? 
 
 
7. Kan du beskriva kommunens del i nya avsnittet 2:6 i     
    läroplanen i förhållande till det förändringsarbete som sker i  
    samband med den implenteringen. (Dessa nya krav kräver  
    fördjupad kunskap hos pedagogerna.) 
 
 
8. Förskoleutvecklare. FRAMTIDSVISION?? 
 
 
 

Bilaga nr 1
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Intervjufrågor  Förskoleutvecklare 
 
 
1. Hur skulle du beskriva din roll som förskoleutvecklare. 

Vilka möjligheter/hinder upplever du inom din ram? 
 
2. Hur upplever du samarbetet med övriga involverade? 

Dvs. verksamhetschef, rektorer och pedagoger? 
 

 
3. Vilka hinder och möjligheter upplevdes i den första    

etappen av projektet, dvs när samarbetet började ske 
med pedagogerna? Vilka möjligheter/hinder har 
förändringsarbetet visat hittills? 
 
 

4. Hur har detta påverkat vidare planering och utveckling 
av implenteringsarbetet? 
 
 

5. Kan du beskriva vad du tror en pedagog behöver 
utveckla för kompetens för att använda PD som ett 
verktyg i verksamheten?                                 
(barnsyn, egen självreflektion, använda protokoll, 
frågor, ämneskompetens) 

      
   
 
  6. Hur kan du beskriva vad PD har för styrkor och  

svagheter?  Kritik? Vad synliggörs? Hur synliggörs 
”det”? Lärande ? 

 
 
 
7. Kan du beskriva vilka mål förändringsarbetet förväntas 

ge genom implenteringen av PD? 
 

Bilaga nr 2
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Intervjufrågor   Förskolechefer 
 

1. Kan du beskriva hur uppdraget till det 
förändringsarbete som sker inom förskolorna i 
kommunen kom till? 

 
 

2. Kan du beskriva hur valet kom till att då anställa en 
förskoleutvecklare?  

 
 
3. Vad fanns för önskvärda kriterier på denna roll/person? 

 
 

4. Hur planerades projektet som förskoleutvecklaren har? 
Vilka möljligheter/hinder förväntades, har setts hittills? 

 
 

5. Framtidstankar om en förskoleutvecklare? Vad vill 
uppnås, vad ger förskolecheferna för bidrag till dennes 
arbete? 

 
 

6. Varför PD? Risker/fördelar-möjligheter? 
 
 

7. PD ett förhållningssätt, krävs det en förändring inom 
pedagogernas profession? Hur ges möjlighet till detta? 

 
 

8. Kompetenta barnet- sårbara tysta, hur kan du beskriva 
PD som möjlighet eller hinder till detta?  

 
 

9. Ett nytt sätt att analysera och diskutera barn, hur 
verkar verktyget PD i verksamheten? Vad önskas av 
verktyget/pedagogerna? Vilka förutsättningar ges de? 

Bilaga nr 3
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Intervjufrågor    Pedagog 
 
 

      1.Kan du beskriva vilka möjligheter och hinder du har 
         upplevt i implementeringen av Pedagogisk dokumentation             

 
 

     2.Vilka förutsättningar har du upplevt dig få för att  
     erhålla adekvata kunskaper för att använda PD               
som en kunskapsmotor? 

 
 

     3. Vad har du upplevt varit med och motgångar i de steg  
FU genomfört i din enhet? 

 
4. Hur upplever du de insatser FU givit för 
kompetenshöjning? 
 
 

     5. Upplever du att PD är ett potentiellt verktyg? 
 
 

     6. Hur har träffarna med FU skett på din arbetsplats? 
 
 

     7. Hur delger ni varandra den informationen ni erhållit? 
 
 
 8. Vad anser du om att det finns en förskoleutvecklare?        
 
 
 
 
 
Bilaga nr 4 
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