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Abstract 

This dissertation is about educators work with pedagogical documentation in 
Swedish preschools. The purpose has been to investigate how pedagogical 
documentation is realized in everyday work in two preschools and examine 
how educators express themselves on purposes, opportunities and difficulties 
with this approach. This has been important to study since many preschools 
have chosen to work with pedagogic documentation to follow up and assure 
the quality of their work. Since 2010 pedagogical documentation is included 
in the preschools curriculum. 
 
The study was conducted at two different preschools where I followed a total 
of six educators in two preschool departments for two months in each de-
partment. Methods used to collect data were selected based on an ethno-
graphic approach. Data collection consists of field notes, photographs, rec-
orded interviews and documentations from preschools and their working 
plans. 
 
The analysis is based on a curriculum theory perspective, and especially 
important concepts have been transformation arena and realization arena. 
Furthermore, frame factor theory and the didactic questions what, how and 
why, have been used to analyze data. 
 
The results show that the documentation works where formulated in differ-
ent ways depending on the frames and conditions. One preschool unit was at 
a municipal preschool without any special pedagogical approach. Here the 
pedagogical documentation was in a startup phase and was one of many 
tasks in the pedagogical work. The other preschool unit was in a Reggio 
Emilia inspired preschool who had worked with pedagogical documentation 
for several years. Here the work with pedagogical documentation was the 
driving force for developing the work. This ideological difference was re-
flected in what the educators documented, how they documented and how 
the documentations were used. Pedagogical documentation was partly be 
seen as a cumbersome way of working among the participants, whether they 
are beginners or experienced. It is in the nature of the work with pedagogical 
documentation that there are no obvious answers, which can lead to some 
uncertainty whether one is right or not. Other factors leading to frustration is 
that this approach is time-consuming and that the new technologies available 



 

require a lot of skills to be used. The study highlights that continuous train-
ing plays a crucial role as one of educator’s preconditions to succeed in the 
work with pedagogical documentation. In this study, one can also see how 
ethical aspects constantly makes themselves felt and need to be highlighted. 
The main impression is that the educators, despite the perceived difficulties, 
felt that it was stimulating and meaningful to work with pedagogical docu-
mentation and that they saw it as a tool for developing their work. 
 
 
Keywords: Pedagogical documentation, preschool, curriculum, realization 
arena, frame factors, ethnography 



 

Sammanfattning  

Denna licentiatavhandling handlar om pedagogers arbete med pedagogisk 
dokumentation inom svensk förskola. Syftet har varit att undersöka hur pe-
dagogisk dokumentation realiseras i vardagen på två förskolor samt under-
söka hur pedagogerna uttrycker sig om syfte, möjligheter och svårigheter 
med detta arbetssätt. Detta har varit viktigt att studera mot bakgrund av att 
många förskolor har valt att arbeta med pedagogisk dokumentation för att 
följa upp och kvalitetssäkra sina verksamheter. Sedan 2010 ingår det enligt 
förskolans läroplan i deras uppdrag att dokumentera.  
 
Studien har genomförts på två olika förskolor där jag följt totalt sex pedago-
ger på två avdelningar under två månaders tid på varje avdelning. Metoder 
för att samla in data har valts med utgångspunkt i en etnografisk ansats. Da-
takollektionen består av fältanteckningar, fotografier, inspelade intervjuer, 
dokumentationer från förskolorna samt deras arbetsplan/verksamhetsplan.  
 
Analysen har skett utifrån ett läroplansteoretiskt perspektiv och speciellt 
viktiga begrepp har varit transformeringsarenan och realiseringsarenan. Vi-
dare har ramfaktorteori och de didaktiska frågorna vad, hur och varför an-
vänts för att analysera data. 
 
Resultatet visar att dokumentationsarbetet utformades på olika sätt beroende 
på ramar och förutsättningar. Den ena förskoleavdelningen tillhörde en 
kommunal förskola utan speciell pedagogisk inriktning. Där var arbetet med 
pedagogisk dokumentation i en uppstartsfas och en av många arbetsuppgifter 
i verksamheten. Den andra förskoleavdelningen tillhörde en Reggio Emilia-
inspirerad förskola som hade arbetat med pedagogisk dokumentation i flera 
år. Där var arbetet med pedagogisk dokumentation navet som drev verksam-
heten framåt. Denna ideologiska skillnad avspeglade sig i vad pedagogerna 
dokumenterade, hur de dokumenterade och hur dokumentationerna använ-
des. Pedagogisk dokumentation uppfattades delvis som ett svårt arbetssätt 
bland pedagogerna, både bland nybörjare på området och bland dem som var 
mer erfarna. Det ligger i arbetssättets natur att det inte finns givna svar, vil-
ket kan leda till en viss osäkerhet om huruvida man gör rätt eller inte. Andra 
faktorer som leder till frustration är att arbetssättet är tidskrävande och att 
den nya tekniken ställer stora krav på kompetens för att kunna användas. 
Studien belyser hur kontinuerlig fortbildning på förkolan spelar en avgö-



 

rande roll för pedagogernas förutsättningar att lyckas med arbetet med peda-
gogisk dokumentation. I denna studie kan man också se hur etiska aspekter 
ständigt gör sig påminda och behöver lyftas fram som viktiga. Huvudin-
trycket är att pedagogerna, trots de upplevda svårigheterna, ansåg att det var 
utvecklande och meningsfullt att arbeta med pedagogisk dokumentation och 
att man såg det som ett fortbildningsverktyg. 
 
 
Nyckelord: Pedagogisk dokumentation, förskola, läroplan, realiseringsarena, 
ramfaktorer, etnografi 
 
  



 

Förord 

Pedagogisk dokumentation är ett arbetssätt som används flitigt på förskolor 
runt om i Sverige. Jag kom först i kontakt med arbetssättet 1994 som nyex-
aminerad förskollärare på min första arbetsplats. Jag minns hur alla pedago-
ger satt samlade på en arbetsplatsträff och fick se bilder från en förskola i 
Italien. Bilderna illustrerade vackra miljöer från den italienska förskolan. 
Redan nästa dag skulle vi göra om vår lekhall till en gemensam ateljé. Det 
var ett stort projekt på många plan. I denna karusell av nytänkande skulle 
även pedagogisk dokumentation ta plats. Nu många år senare inser jag att vi 
kanske började i ”fel” ände. Trots vår starka vilja och våra goda intentioner 
räckte det inte att göra om miljöerna och gå på en och annan föreläsning. De 
dokumentationer som gjordes var inför föräldrasamtal och hade mer fokus 
på det individuella barnet än på verksamheten i sig. Ovanstående berättelse 
beskriver mitt första möte med pedagogisk dokumentation.  
 
När jag blev antagen till forskarskolan ULL (Utforskande lärprocesser och 
literacy – förskolebarns lärande i språk och matematik) såg jag det som en 
möjlighet att på nära håll studera vad pedagoger brottas med i sin vardag i 
arbetet med pedagogisk dokumentation. Vad dokumenterar pedagogerna och 
hur går det till? Vilka möjligheter och svårigheter ser pedagoger med peda-
gogisk dokumentation? Hur tolkas pedagogisk dokumentation i praktiken?  
 
Jag vill här ta tillfället i akt att tacka mina kurskamrater i forskarskolan ULL. 
Ett speciellt tack till Annika Ericsson och Gabriella Gejard som stöttat mig i 
stunder av uppgivenhet och förvirring. Ett stort tack vill jag även rikta till 
Carina Hjelmer för närläsning inför seminariet i Tällberg. Jag vill tacka min 
handledare Eva Änggård som noggrant läst mina texter och kommit med 
idéer till förbättring. Du är mästerlig på att få ihop texter och fånga upp den 
röda tråden. Jag vill även å mitt varmaste tacka Anna Palmer som i bakgrun-
den följt min forskarresa och varit läsare på mitt 90 % seminarium. Tack för 
att du tog mig under dina vingar! Ett stort tack till Ingela Elfström och Gun-
nar Åsén för era kloka synpunkter. Slutligen vill jag tacka min man Markus 
som hjälpt mig att korrekturläsa arbetet på semestern. 
 
Gotland juli 2015 Charlotte Holmberg 
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1. Inledning 

Den här studien handlar om pedagogisk dokumentation i förskolan. Tidigare 
har besluten om att dokumentera fattats på lokal nivå men i och med den 
reviderade läroplanen (Skolverket, 2010a) är kravet på att dokumentera tyd-
ligt framskrivet på nationell nivå. I läroplanen finns ett nytt avsnitt (2.6) som 
berör arbetet med uppföljning, utvärdering och utveckling. Där står att läsa 
om hur förskolan systematiskt ska dokumentera sin verksamhet. Där står: 
”Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas 
upp, utvärderas och utvecklas” (Skolverket, 2010a, s.14). Därmed har det 
således blivit en angelägenhet för alla förskolor och förskolepedagoger i 
Sverige att dokumentera sin verksamhet. 

Vad ska dokumenteras och varför? 
Att dokumentera är i sig ingen ny företeelse i förskolan, det har gjorts i alla 
tider, men i olika omfattning och med olika fokus. Det som skiljer är vad 
pedagoger har fokus på då de dokumenterar. I och med att förskolan fick en 
läroplan försköts fokus från det individuella barnet till att istället omfatta 
verksamhetens kvalitet (Åsén & Vallberg Roth, 2012). Lenz Taguchi (2000) 
instämmer i detta resonemang och menar i sin nutidshistoriska studie av 
observation och dokumentation i förskolan1 att dokumentationsarbetet har 
gått från att styra och korrigera enskilda barn till att utvärdera och utveckla 
en verksamhet. 
 
I den reviderade läroplanen (Skolverket, 2010a) för förskolan framgår det 
inte på ett tydligt sätt vad det är som ska dokumenteras i förhållande till 
denna förskjutning. I följande citat är förskolans kvalitet i fokus för doku-
mentationen.  

Syftet med utvärdering är att få kunskap om hur förskolans kvalitet, dvs. verk-
samhetens organisation, innehåll och genomförande kan utvecklas så att varje 
barn ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande (Skolverket, 
2010a, s.14). 

 

                                                      
1 Läsningen sträcker sig från 1930-talet och fram till år 2000. 
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I samma kapitel finns även följande formulering som betonar hur viktigt det 
är att följa upp varje barns läroprocesser genom att dokumentera varje barns 
utveckling och lärande.  

Förskollärare ska ansvara för att varje barns utveckling och lärande kontinuer-
ligt och systematiskt dokumenteras, följs upp och analyseras för att det ska 
vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att ut-
vecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner (Skolverket, 
2010a, s. 14). 

 
Frågan uppstår då vad man ska ha fokus på i dokumentationsarbetet. Är det 
verksamhetens erbjudanden till barns lärande eller enskilda barns lärande?  
Åsén och Vallberg Roth (2012) pekar på denna otydlighet. De menar att 
begreppet utvärdering i förskolan är problematiskt eftersom det i den revide-
rade läroplanen står att man ska följa upp, dokumentera samt utvärdera barns 
utveckling och lärande; samtidigt som det står att det är verksamheten som 
ska utvärderas. Eidevald (2013) menar på samma sätt att det finns inbyggda 
konflikter i detta uppdrag. Även Palmer (2012) lyfter denna fråga och pekar 
på pedagogernas ansvar i valet av utvärderingsmetoder för den egna verk-
samheten. Pedagoger måste därmed själva tolka styrdokumenten och be-
stämma vad de ska dokumentera och vilket arbetssätt de vill använda. 

Dokumentation och pedagogisk dokumentation 
Två olika begrepp som används är ”dokumentation” och ”pedagogisk doku-
mentation”. Ibland används begreppen synonymt. Eidevald (2013) skriver att 
dokumentation är ett begrepp med många betydelser. Det kan handla om att 
enbart samla information. Det kan också handla om att arbeta med doku-
mentation för att utveckla sin verksamhet. Det kallas då pedagogisk doku-
mentation, vilket innebär en kollektiv reflektion kring materialet för att fort-
sätta arbeta med det utifrån ett förändringsperspektiv. Eidevald påpekar att 
det är en stor skillnad på att ta ett kort och sätta upp på väggen, att utföra 
kunskapstester eller att under en längre period reflektera över och arbeta med 
en situation. Alla dessa arbetssätt benämns dock ”dokumentation”.  
 
Begreppet dokumentation kommer i denna uppsats att utgå från en vid defi-
nition. Skolverket (2010b) beskriver i skriften Stödja och styra, om bedöm-
ning av yngre barn den definition jag avser att tillämpa i denna studie enligt 
nedan.  

I vid bemärkelse kan dokumentera betyda att samla in och sammanställa in-
formation. Dokumentation kan inbegripa portfolio, videofilm, foto, anteck-
ningar, loggbok, observationer, individuella utvecklingsplaner, intervjuer och 
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ljudupptagningar. Dokumentationen kan vara både digital och analog (Skol-
verket 2010b, s. 10).  

 
Pedagogisk dokumentation relateras ofta till den utforskande pedagogik som 
har utvecklats under de senaste årtiondena i Sverige med inspiration från de 
kommunala förskolorna i Reggio Emilia (Dahlberg & Moss, 2005; Reggio 
Children, 2011; Unga, 2013;Wallin, 1986). Enligt flera forskare (Alnervik, 
2013; Dahlberg & Moss 2005, Elfström, 2013; Lenz Taguchi, 2000, 2010, 
2012; Palmer, 2012) möjliggör arbetet med pedagogisk dokumentation ett 
synliggörande av ett lärande för såväl barn som vuxna. 
 
Palmer (2012) skriver i skolverkets stödmaterial, Uppföljning, utvärdering 
och utveckling i förskolan att arbetet med pedagogisk dokumentation ska ses 
som ett sammanflätat uppdrag där man inte kan separera verksamheten från 
barnen eller tvärtom. Då man dokumenterar det enskilda barnets lärande och 
utveckling synliggörs också den pågående verksamheten och pedagogernas 
förhållningssätt. Dokumentation på förskolan handlar om att urskilja relat-
ioner som uppstår på förskolan för att genom dem följa barns utveckling och 
lärande. 
 
I förskolans läroplan (Skolverket, 2010a) används inte begreppet pedagogisk 
dokumentation utan enbart dokumentation. Pedagogisk dokumentation finns 
att läsa om i det betänkande som föregick läroplanen, Att erövra omvärlden 
(SOU 1997:157). Under rubriken Utvärdering och pedagogisk dokumentat-
ion beskrivs pedagogisk dokumentation som ett alternativt sätt att utvärdera 
sin verksamhet på, istället för att utvärdera gentemot färdiga kriterier och 
mallar. I förordet till den första läroplanen som kom 1998 nämns också be-
greppet pedagogisk dokumentation under rubriken Planering, genomförande, 
utvärdering och utveckling. Där står det: 

Det är angeläget att metoder för utvärdering utvecklas som är tydligt relate-
rade till de uppställda målen för verksamheten och som bidrar till en utveckl-
ing av det pedagogiska arbetet. Genom pedagogisk dokumentation kan verk-
samheten i förskolan synliggöras och bli ett viktigt underlag i diskussionen 
kring och bedömning av verksamhetens kvalitet och utvecklingsbehov (Ut-
bildningsdepartementet, 1998, s. 4). 

 
Det framgår inte av läroplanen om det är pedagogisk dokumentation som 
man ska arbeta med i förskolan eller om det räcker med att dokumentera 
arbetet. Det finns dock vägledning i form av kompletterande skrifter. För tre 
år sedan utgavs Skolverkets stödmaterial, Uppföljning, utvärdering och ut-
veckling i förskolan - pedagogisk dokumentation (Palmer, 2012). I den skrif-
ten beskrivs ett arbetssätt som bygger på pedagogisk dokumentation som en 
utgångspunkt för reflektion och utveckling (stödmaterialet redovisas utförli-
gare i kap. 2). 
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Sammanfattningsvis är det svårt att skilja dokumentation från pedagogisk 
dokumentation. Dokumentationerna är ett slags råmaterial som kan användas 
för olika syften och man vet inte alltid när dokumenterandet sker och hur 
dokumentationen kommer att användas. För att en dokumentation ska kunna 
sägas vara en pedagogisk dokumentation krävs att den används för reflektion 
med syfte att utveckla verksamheten.  

Svårigheter med att hitta ett arbetssätt 
I Skolverkets nationella utvärderingar av förskolan (2004, 2008) beskrivs 
hur arbetet med pedagogisk dokumentation blivit vanligt förekommande i 
förskolan och hur många kommuner satsat på fortbildning inom området. I 
den senare rapporten från 2008 anger totalt 56 % av kommunerna att de prio-
riterar fortbildning i pedagogisk dokumentation (Skolverket, 2008). Trots 
dessa satsningar visar det sig dock att många förskolor aldrig når hela vägen 
till en pedagogisk dokumentation. Dokumentationer görs men används inte 
till en fortsatt utveckling av verksamheten. Resultaten i dessa utvärderingar 
belyser även det faktum att pedagoger fortfarande värderar enskilda barns 
prestationer då de ska utvärdera sin verksamhet (Skolverket, 2004, 2008).  
 
Som har redovisats ovan finns det oklarheter bland pedagoger när det gäller 
hur arbetet med pedagogisk dokumentation ska gå till och vilka syften det 
ska ha. En orsak till detta kan enligt Elfström (2013) och Alnervik (2014) 
vara att arbetet med pedagogisk dokumentation redan existerat på förskolans 
arena sedan en längre tid tillbaka på Reggio Emilia-inspirerade förskolor 
runt om i Sverige. Dessa förskolor har drivits utifrån en filosofisk tanke om 
arbetet med pedagogisk dokumentation långt innan det förankrades i statliga 
styrdokument. Faran kan då bli att man i styrdokumenten bara fångar upp ett 
arbetssätt utan att förstå dess syften och den komplexitet som ligger till 
grund för arbetssättet.  
 
Att arbeta med pedagogisk dokumentation har i ett flertal studier visat sig 
vara komplicerat (Alnervik, 2013; Bjervås, 2011; Elfström, 2013; Emmoth 
2014). Det kan väcka känslor av osäkerhet, oro och ovisshet. Framförallt 
ställer pedagoger sig frågande inför vilket fokus de ska ha i arbetet med do-
kumenterandet samt i de efterföljande reflektionerna (Bjervås, 2011; Lind-
gren Eneflo, 2014).  
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Ett läroplansteoretiskt perspektiv 
I den här studien används läroplansteori för att analysera hur förskolepeda-
goger genomför det uppdrag att dokumentera sitt arbete som de åläggs via 
olika styrdokument, främst läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010a).  
 
Inom den läroplansteoretiska forskningen finns begreppen formuleringsa-
rena och realiseringsarena (Dahlberg & Åsén, 1987). Formuleringsarenan 
består i denna studie av de texter som styr förskolans verksamhet innefat-
tande alla typer av styrdokument, från den formella läroplanen till kommu-
nala riktlinjer. Realiseringsarenan handlar om själva realiseringen av de tex-
ter som formulerats på formuleringsarenan (Dahlberg & Åsén, 1987). Att 
arbeta med läroplanen i praktiken kan vid en första anblick ses som ett enkelt 
uppdrag. I verkligheten blir det dock sällan som man tänkt sig utan det är 
många faktorer som påverkar hur det i slutänden blir. Linde (2012) lyfter in 
begreppet transformeringsarenan för att beskriva hur texter från formule-
ringsarenan uppfattas och omsätts av dem som är verksamma på reali-
seringsarenan. På transformeringsarenan tolkas de mål och uppdrag som ges 
på formuleringsarenan till pedagogernas egna texter (arbetsplaner och verk-
samhetsberättelser) för att i sin tur implementeras i förskolan. För att öka 
förståelsen kring pedagogisk dokumentation fokuserar denna studie på tran-
formeringsarenan och realiseringsarenan dvs. praktiken i förskolan. Med 
praktiken menas i denna studie förskolans vardagliga verksamhet. Studien 
utgår från ett vidgat läroplansteoretiskt perspektiv med intresse för vad som 
händer då man arbetar med pedagogisk dokumentation på förskolan.  
 
Ytterligare ett analysverktyg som används i denna studie är ramfaktorteori 
som utarbetats av Dahllöf (1967). Ramfaktorteorin kom senare att utvecklas 
av Ulf P. Lundgren under 1960- och 1970-talen. Syftet med denna teori var 
lyfta fram hur skolan styrs. Författarna ville påvisa hur politiska mål och 
tilldelningen av resurser ger konsekvenser för undervisningen. Denna teori 
behandlar hur olika ramar/förutsättningar leder till olika undervisningspro-
cesser som i sin tur möjliggör eller omöjliggör ett visst resultat (Lindensjö & 
Lundgren, 2000). 
 
I denna studie används slutligen didaktisk teori som analysverktyg. Didakti-
kens grundfrågor vad, hur och varför är viktiga för att förstå ett aktuellt ut-
fall. De didaktiska frågorna kan ge en bild av en förskollärares vardagliga 
arbete med pedagogisk dokumentation. Liberg (2012) menar att hur pedago-
ger hanterar olika valsituationer påverkar undervisningen och dess innehåll. 
Dessa val skapar en didaktisk relief där vissa val lyfts fram och andra ham-
nar i bakgrunden eller helt utesluts. De didaktiska frågorna kan även utökas 
med frågorna: Var, när, varför här och varför nu. 

* 
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Tidigare forskning om pedagogisk dokumentation har ofta fokuserat på lä-
randeprocesser hos barn och vuxna (Elfström, 2013; Lenz Taguchi; 2000; 
Lind, 2010; Olsson, 2009; Unga, 2013). Det har också förekommit inter-
vjustudier där forskare har frågat pedagoger om deras arbete med pedago-
gisk dokumentation (Bjervås, 2011; Lindgren Eneflo, 2014). Något som 
saknas är studier av hur uppdraget att arbeta med pedagogisk dokumentation 
förstås och realiseras av pedagoger i den dagliga verksamheten. Detta har 
inspirerat mig till att göra en etnografiskt inspirerad studie på två förskolor. 
Det har varit viktigt att förstå helheten och hur pedagogisk dokumentation 
påverkar verksamheten. Mitt bidrag blir därför att som deltagande observatör 
se vad som händer i arbetet med pedagogisk dokumentation och hur pedago-
gerna själva tänker om dokumenterandet. För att samla in data har jag använt 
mig av fältanteckningar, fotografier, inspelade intervjuer, dokumentationer 
och pedagogiska dokumentationer från förskolorna. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet är att i en etnografiskt inspirerad studie undersöka hur pedagogisk 
dokumentation arbetas med och realiseras i vardagen på två förskolor samt 
genom intervjuer förstå hur pedagogerna beskriver sitt arbete med pedago-
gisk dokumentation och uttrycker sig om syfte, möjligheter och svårigheter 
med detta arbetssätt. 
 
Syftet har preciserats i följande frågeställningar:  
 

• Vilka ramfaktorer har betydelse för pedagogers möjligheter att ar-
beta med pedagogisk dokumentation? 

• Vad dokumenteras? 
• Hur dokumenteras det? 
• Hur används dokumentationen?  

I denna studie används ett läroplansteoretiskt perspektiv, ramfaktorteori samt 
didaktisk teori som analysverktyg för att förstå hur förskolepedagoger arbe-
tar med och tänker om pedagogisk dokumentation. Fokus kommer att ligga i 
att beskriva realiseringsarenan i förhållande till arbetet med pedagogisk 
dokumentation och dokumentation. Jag använder mig därmed av ett vidgat 
läroplansteoretiskt perspektiv som inte enbart handlar om att kontrollera om 
man gör det man ska i förhållande till läroplanen; utan snarare handlar om ett 
intresse för vad man gör och hur det påverkar verksamheten.  
 
I studien gör jag inte skillnad mellan dokumentation och pedagogisk doku-
mentation, detta av flera skäl. Som redovisats ovan är det svårt att skilja dem 
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åt; dokumentation utgör ett slags råmaterial för pedagogisk dokumentation 
och det är omöjligt att i förväg veta om en dokumentation kommer att an-
vändas som en del av en pedagogisk dokumentation eller inte. Ett annat skäl 
är studiens deltagarperspektiv – det som av deltagarna benämns som peda-
gogisk dokumentation har fått vara vägledande. Vad som är en pedagogisk 
dokumentation blir på så sätt en empirisk fråga i denna studie. 

Uppsatsens disposition  
Kapitel 1. Inledning: Här redogörs för bakgrund, studiens teoretiska perspek-
tiv, tidigare forskning samt syfte och frågeställningar.  
 
Kapitel 2. Dokumentation och pedagogisk dokumentation i förskolan. Ka-
pitlet består av en kort historisk tillbakablick på förskolans observations- och 
dokumentationstraditioner. Sedan följer ett avsnitt om dokumentation som 
underlag för bedömning och utvärdering. Därefter beskrivs pedagogisk 
dokumentation i förskolan samt forskning som rör pedagogisk dokumentat-
ion i förskolan.  
 
Kapitel 3. Teoretiskt ramverk. I detta kapitel beskrivs min teoretiska ingång 
som innefattar läroplansteori, ramfaktorteori och de didaktiska frågorna. Här 
lyfts de begrepp som har varit betydelsefulla i mitt analysarbete.  
 
Kapitel 4. Metod, genomförande och etiska överväganden. Här redogör jag 
för den etnografiska metod som använts, studiens genomförande samt etiska 
överväganden.  
 
Kapitel 5. Förskoleavdelningarnas förutsättningar för att arbeta med pedago-
gisk dokumentation. Kapitlet utgör studiens första resultatdel och beskriver 
förskolorna och deras förutsättningar för att arbeta med pedagogisk doku-
mentation. Kapitlet avslutas med en sammanfattande analys.  
 
Kapitel 6-8. Vad dokumenteras? Hur dokumenteras det? Hur används 
dokumentationerna? Dessa tre resultatkapitel innehåller en redogörelse som 
utgår från de didaktiska frågorna, vad, hur och varför. Kapitlet om vad som 
dokumenteras redovisar olika situationer och aspekter som pedagogerna 
dokumenterar. Kapitlet om hur pedagoger dokumenterar behandlar två 
aspekter, dels hur det går till att dokumentera och dels hur dessa doku-
mentationer bearbetas. I det sista resultatkapitlet redovisas hur dokumentat-
ionerna används för olika syften av pedagoger, barn och föräldrar. Varje 
kapitel avslutas med en sammanfattande analys. 
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Kapitel 9. Diskussion. Kapitlet består av en avslutande diskussionsdel. I 
början redogörs för studiens viktigaste resultat, därefter följer en diskussion 
där ett urval av betydelsefulla aspekter tas upp. 

Studiens bidrag 
Min förhoppning är att lärarutbildare och forskare ska få ökade insikter om 
pedagogisk dokumentation och dess möjligheter samt begränsningar i för-
skolan. Jag anser även att politiker och förskolechefer kan ha nytta av denna 
studie då de är ansvariga för att planera sin verksamhet och säkra dess kvali-
tet. Sist men inte minst är uppsatsen skriven för pedagoger ute på fältet för 
att hjälpa dem att komma vidare i sin utveckling. Genom att få insyn i två 
andra förskolors vardag kan pedagoger känna igen sig själva och sitt eget 
arbetslag och därigenom få ett vidgat perspektiv på hur de arbetar med peda-
gogisk dokumentation.  
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2. Dokumentation och pedagogisk 
dokumentation i förskolan  

Detta kapitel handlar om dokumentation och pedagogisk dokumentation. 
Först kommer en historisk tillbakablick på förskolans observations- och 
dokumentationstraditioner. Därefter följer ett avsnitt om dokumentation som 
underlag för bedömning och utveckling. Detta följts av ett avsnitt om peda-
gogisk dokumentation i förskolan där arbetssättet pedagogisk dokumentation 
beskrivs; därefter följer ett avsnitt om risker och svårigheter med arbetet med 
pedagogisk dokumentation. Kapitlet avslutas med en del som behandlar 
forskning om pedagogisk dokumentation. 

Förskolans observations- och dokumentationstraditioner 
Att observera och dokumentera är i historisk mening ingen ny företeelse 
inom den svenska förskolan. Observationer har genom åren genomförts uti-
från olika syften, vilka tas upp i nedanstående text.  
 
I början av 1930-talet öppnades två nya förskoleseminarier i Stockholm. 
Stockholms socialpedagogiska seminarium, där Alva Myrdal var rektor, och 
Södra KFUK pedagogiska institut, där Carin Ulin var rektor. Till Södra 
KFUKs utbildning fanns två forskningsanknutna daghem. Ett av syftena med 
dessa var att göra barnobservationer för att kartlägga barns utveckling. Bar-
nen var ofta inte medvetna om att de blev observerade. Man skrev ner och 
systematiserade sina observationer utifrån barnens reaktioner på vissa före-
mål och situationer. Resultaten från dessa observationer användes sedan för 
att utforma pedagogiska träningsmaterial (Stockholms stadsmuseum, 1990). 
På 1930-talet lyftes psykologiska teorier fram och barnpsykologin fick ett 
starkt genomslag i förskolan. En grund för förskolepedagogiken blev de 
utvecklingspsykologiska tankarna som utgick ifrån föreställningar om ett 
universellt barn som följer samma utveckling och mognadsprocesser (Tall-
berg Broman, 2010). 
 
År 1931 inleddes ett samarbete mellan dr Elsa Köhler och systrarna Maria 
och Ellen Moberg som drev Fröbelinstitutet där barnträdgådslärarinnor ut-
bildades. Köhler ansåg att pedagogerna själva skulle observera barnen istäl-
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let för att psykologer utifrån skulle göra detta. Hon hade en stark tilltro till 
att detta skulle innebära att pedagogerna själva skulle utvecklas och utöka 
sitt eget vetande. Observations- och dokumentationspraktiker skulle alltså 
bidra till att pedagogerna själva gavs möjlighet att utforma och utveckla sin 
egen verksamhet. Resultaten av barnobservationerna skulle sedan ligga till 
grund för scheman över utvecklingsfaser (Lenz Taguchi, 2000).  
 
På 1950-60-talen fortsatte barnobservationerna utan barnens kännedom. Det 
fanns även ett fåtal observationsboxar som utrustats med fönster genom 
vilka man bara kunde se ut igenom (one-way screen). I dessa boxar stod 
förskollärarna och observerade verksamheten. Förskollärarna stod utanför 
pågående aktivitet och dokumenterade barnen med olika typer av observat-
ionsprotokoll som sedan förvarades inlåsta i skåp eller på föreståndarens 
kontor. De togs fram och användes i samband med utvecklingssamtal med 
barnens föräldrar (Palmer, 2012).  

Utvecklingspsykologin skulle ge förskolläraren kunskap om och 
därmed tolerans i förhållande till de utvecklingssteg ett barn med nödvändig-
het måste genomgå (Palmer, 2012, s. 87).  

 
Observationsarbetet på förskolan innebar för förskollärarna även en veten-
skaplig tanke om att de skulle utvecklas själva genom de analyser och teore-
tiska kopplingar som de gjorde. En expertroll växte fram där det gavs legiti-
mitet till att bedöma, analysera och utforma olika handlingsplaner (Lenz 
Taguchi, 2000).  
 
Att kartlägga barns utveckling fortsatte in på 1970-talet, men i och med 
Barnstugeutredningen 1972 kom ett nytt begrepp till förskolan, dialogpeda-
gogik. Dialogpedagogik innebar att fokus i dokumentationsarbetet skulle 
vara kommunikationen mellan barn och pedagog. Arbetet med observations-
boxar kritiserades därmed starkt. Istället för att observera och protokollföra 
barn utifrån skulle pedagogen närma sig och lära känna barnet i en dialog för 
att därefter tolka och analysera dessa möten, varpå olika åtgärder att gå vi-
dare med föreslogs (SOU 1997:157). Under 1970–80-talen förändrades 
barnsynen medan metoderna för att observera förblev de samma. Pedago-
gerna hade fått nya tolkningsredskap och frångått utvecklingspsykologiska 
teorier till att mer använda sig av personlighets- och socialpsykologiska för-
klaringsmodeller (Lenz Taguchi, 2000). 
 
På 1980-talet började det bli vanligt med pärmar där fakta om barnet (in-
formation om barnets familj och vanor) samt vad det lärt sig sattes in. Utöver 
det kunde även barns alster, t.ex. teckningar och hand- och fotavtryck finnas. 
Dessa hette bl.a. ”boken om mig” eller ”min bok” och syftet med denna var 
bl.a. att skicka med ett minne från förskolan kring barnets utveckling. In-
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skolningsperioden dokumenterandes också med hjälp av fotografier och 
dagböcker. Dessa dokumentationer användes som en länk mellan hemmet 
och förskolan vad gäller föräldrasamverkan (Lenz Taguchi, 2000).  
 
I mitten av 1980-talet kunde man se en skillnad vad gäller användningen av 
observationer och/eller dokumentationer. Arbetet med dokumentationerna 
kom att omfatta pedagogers förhållningssätt och hur detta påverkade verk-
samheten. Observationernas fokus ändrades därmed från barn till pedagog. 
Olika metoder som t.ex. självutvärdering och kollegieutvärdering blev in-
tressanta utvärderingsverktyg. Kollegieutvärdering var ett vanligt arbetssätt 
där en bedömargrupp utifrån bestående av andra kollegor, lärare, föräldrar 
skulle ge pedagogerna återkoppling i sitt arbete. Resultaten från dessa utvär-
deringar användes för att reflektera kring sin verksamhet och för att synlig-
göra olika utvecklings- och fortbildningsinsatser. Syftet med dessa utvärde-
ringar var att utveckla verksamheten snarare än att kontrollera den (Åsén & 
Vallberg Roth, 2012).  
 
En bok som fick stor genomslagskraft var Observera mera! av Rubinstein 
Reich och Wesén. Den utgavs 1986 och öppnade upp för olika metoder att 
dokumentera på, t.ex. ”här och nu– metoden” vilken innebar att pedagogerna 
iakttog och skrev ner vardagliga händelser de såg under en period på 2-3 
veckor. Dessa observationer presenterade pedagogerna sedan för varandra i 
syfte att användas till planeringen av sin fortsatta verksamhet. Boken före-
slog också s.k. vuxenobservationer, vilket innebar att man skulle spela in sig 
själv på kassettband för att sedan analysera hur man agerat i olika samtal 
eller lärarledda aktiviteter (Rubinstein Reich & Wesén, 1986). 
 
På 1990-talet började man återigen att observera barns brister eller avvikel-
ser från normen. Detta skedde inte i de gamla observationsboxarna utan det 
pågick i det öppna och ofta på inrådan från föräldrar. Olika bokstavsdiagno-
ser såg dagens ljus t.ex. DAMP. De analyser som gjordes av barns beteenden 
kopplades snarare till genetiska, eller ärftliga problem än till den egna verk-
samheten och de normer som rådde på förskolan (Lenz Taguchi, 2000). Nor-
din-Hultman (2004) belyser detta dilemma och ger exempel från sin försko-
lestudie på att barn bedömdes på individuell nivå och att pedagoger lade 
problemen hos barnen utan att se till verksamheten. Hon föreslår istället att 
pedagoger åter bör rikta blicken mot sin roll i sammanhanget dvs. hur för-
skolan organiserar sin tid och utnyttjar sin pedagogiska miljö.  
 
I detta avsnitt har fokus varit att visa på hur förskolans tolkningsramar har 
förändrats genom tiderna vad gäller arbetet med observationer och doku-
mentationer. Det har handlat om att ha fokus på barns utveckling, samspelet 
mellan barn och vuxna, verksamheten, och avvikelser vad gäller barns ut-
veckling.  
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Dokumentation som underlag för bedömning och utvärdering 
Förskolans uppdrag att dokumentera sin verksamhet kan ses bero på de sam-
hällsförändringar som påverkat förskolan under 1990-talet, så som globali-
sering, marknadsanpassning och decentralisering. Förskolan fick under 
denna period en egen läroplan (Utbildningsdepartementet, 1998). Förskolan 
blev därmed en del av det samlade utbildningsystemet och en målstyrd verk-
samhet. För att kunna kontrollera att det finns en koppling mellan mål och 
resultat såskulle verksamheten följas upp och utvärderas (Elfström, 2013). 
Syftet med att dokumentera kan därmed ytterst ses som ett uppdrag för att 
säkerställa att alla barn erbjuds en likvärdig och kvalitativ pedagogisk verk-
samhet på nationell nivå (Skolverket, 2010b). 
 
Dokumentationsarbetet på förskolan kan även förstås som ett led i en inter-
nationell trend kring att mäta barns kunskaper. I ett globalt kunskapssam-
hälle är det viktigt att kunna vara en konkurrenskraftig nation. Då internat-
ionella testsystem så som t.ex. PISA2 synliggör barns resultat och prestation-
er, påverkar dessa resultat även politikers handlingar (Skolverket, 2010b). 
Resultaten från internationella tester t.ex. PISA fått stor genomslagskraft 
under 2000- talet på politiken och reformverksamheten. De internationella 
testerna kan ses som en indirekt styrning av utbildningen då de uppgifter 
som finns i dessa tester har blivit styrande i läroplansarbetet (Lundgren, 
2012). Blicken riktas också mot de yngre barnens kunskapsutveckling på 
förskolan. Detta innebär att olika typer av mätinstrument aktualiseras även 
på förskolans arena (Åsén & Vallberg Roth, 2012).  
 
Efter det att läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 1998) in-
fördes blev det vanligt att använda bedömningsverktyget IUP (individuella 
utvecklingsplaner) inom förskolan. Många kommuner designade egna ut-
vecklingsplaner som skulle användas till utvecklingssamtalen med barnens 
föräldrar för att påvisa och följa upp barns utveckling. Detta var aldrig fram-
skrivet i läroplanen men många aktörer, såväl kommunala som privata, tol-
kade det som att de var tvungna att införa detta eftersom det stod i betänkan-
det som föregick läroplanen (SOU 1997:157) att en individuell planering 
skulle skrivas för varje barn i samband med deras utvecklingssamtal (Skol-
verket, 2010c).  
 
Av Skolverkets utvärderingar (Skolverket, 2004, 2008) framgår att det före-
kom många olika metoder som förskolorna använde för att utvärdera sin 
verksamhet. Skolverket särskiljer i dessa rapporter pedagogisk dokumentat-
                                                      
2 PISA (programme for international students assessment) är en internationell studie som 
genomförs var tredje år. Den mäter förmågor inom områdena matematik, naturvetenskap och 
språkförståelse i syfte att undersöka i vilken grad utbildningssystemet har bidragit till att rusta 
femtonåriga studenter att möta framtiden (Skolverket, 2010b)  
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ion från portfolios och IUP som de menar handlar om individuella doku-
mentationer och därmed inte kan ses som kollektiva utvärderingsverktyg. 
Pedagoger menade dock enligt de nämnda utvärderingarna att dokumentat-
ion och pedagogisk dokumentation var samma sak. Exempelvis kan detta 
förstås genom förskolornas arbete med portfolios som innehöll såväl indivi-
duella som kollektiva dokumentationer (Skolverket, 2004, 2008). 
 
På förskolan förekommer ett flertal olika metoder för att dokumentera. Skol-
verket (2004) anger att följande metoder användes av de förskolor som ut-
värderades: fotografera, filma, använda barns alster och skriva anteckningar. 
Skolverket beskriver även att pärmar där barns dokumentationer och alster 
samlas i användes i dokumentationsarbetet. Den vanligaste formen av do-
kumenterande vid utvärderingens genomförande var att följa enskilda barns 
utveckling i t.ex. pärmar, löpande anteckningar, portfolios, utvecklingsplaner 
och observationer. Sällan fick dessa dokumentationer karaktären av pedago-
giska dokumentationer i enlighet med hur de beskrivits i läroplanen3. I läro-
planen föreslås att pedagogerna gemensamt ska reflektera om dokumentat-
ionerna för att utveckla verksamheten.  
 
På förskolan finns det utöver ovan nämnda metoder även dokumentationer 
som bygger på färdiga mallar och skalor. I dessa ska pedagoger utvärdera sin 
verksamhet tillsammans med barnen. Det finns även mer specifika doku-
mentationer som är skrivna i syfte att kartlägga utvecklingen inom ett speci-
fikt ämnesområde t.ex. språkområdet, matematikområdet osv. Eidevald 
(2013) ifrågasätter dessa metoder och menar att risken finns att pedagoger 
enbart fokuserar på barns förmågor och missar att ta med förskolans verk-
samhet i bedömningarna. Han lyfter även det faktum att syftet med doku-
mentation på förskolan lätt kan förväxlas med syftet att dokumentera i sko-
lan. Inom skolan handlar begreppet dokumentation om huruvida barnen når 
kunskapsmålen medan det i förskolan handlar om att få fatt i förskolans 
verksamhet och dess kvaliteter och kvalitetsutveckling. Håkansson (2013) 
håller med om detta då han betonar hur det systematiska kvalitetsarbetet i 
förskolan skiljer sig från skolans. Detta beror på skillnader som finns mellan 
läroplanernas utformning, men han menar även att andra förutsättningar som 
t.ex. barns ålder påverkar arbetet. Han konstaterar därmed att utöver den 
förväntade utvecklingen finns det inga egentliga kunskapskrav som barn ska 
ha uppfyllt vid en viss ålder. Westlund (2010) menar också att förskolans 
egna styrdokument kan tolkas olika beroende på om pedagoger fortfarande 
arbetar utifrån det tidigare pedagogiska programmet för förskolan (Socialsty-
relsen, 1987) eller förskolans läroplan (Skolverket, 2010a). Dessa två styr-
dokument skiljer sig enligt Westlund (2010) åt. Den största skillnaden är att 
                                                      
3 De hänvisar till det stycke som stod i inledningen till förskolans första läroplan (Skolverket, 
1998).  
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numera ska alla barn på förskolan ges inflytande och känna delaktighet, me-
dan det tidigare framförallt var de äldsta barnen i barngrupperna som skulle 
involveras i gemensamt beslutsfattande. Detta kan man tolka i linje med att 
barnen numera tillåts ha inflytande för sin egen skull medan det förut hand-
lade om att få inflytande som en del av barnets självständighetsutveckling. 
Vallberg Roth (2011) har också uppmärksammat att mer tyngd läggs på in-
dividuell nivå än tidigare vad gäller barns inflytande. Tidigare handlade 
uppdraget mer om ett solidariskt projekt med fokus på gruppen och inte alls 
som nu på varje enskilt barns inflytande. Detta skiljer förskolans läroplan 
från det tidigare styrdokumentet, Pedagogiska program för förskolan.  
 
På förskolan finns det således en mångfald av dokumentationer och doku-
mentationsverktyg. Detta kan förstås utifrån förskolans uppdrag att doku-
mentera både verksamheten och barnen. Detta kan behövas för att uppfylla 
alla mål men Eidevald (2013) påpekar att det faktum att det förekommer så 
många olika verktyg för att dokumentera ställer nya krav på pedagogers 
yrkesroll. Han skriver att såväl förskollärare som arbetslag har varit tvungna 
att omdefiniera begreppen dokumentation och bedömning. Hur uppnår man 
de angivna målen? Vad innebär begreppet bedömning? I Skolverket (2010b) 
står att läsa:  

Begreppet bedömning är inget entydigt begrepp. Det kan innebära att värdera 
eller granska något, att uppskatta och göra en avvägning, att avge ett omdöme, 
utvärdera eller betygsätta någon eller något (Skolverket, 2010b, s. 8). 

 
Ett sätt att förstå bedömningen i förskolan är i termer av summativa eller 
formativa bedömningar. Den summativa bedömningen syftar på något som 
summeras och är bakåtblickande. Den påminner om betygsättning och är 
dömande till sin karaktär. Ibland beskrivs den summativa bedömningen som 
en bedömning av lärande medan den formativa bedömningen beskrivs som 
en bedömning för lärande. Den formativa bedömningen är framåtsträvande 
och betonar vikten av att föra ett lärande framåt och ska inkludera barnets 
egna aktiva roll i bedömningen. Dessa kan ses som komplement till varandra 
men man kan också förstå det som att all bedömning i grunden är summativ 
och att det inte finns någon renodlad formativ bedömning (Skolverket, 
2010b). Vallberg Roth (2013) erbjuder ytterligare en ingång till den kom-
plexa bedömningspraktiken som råder på förskolan genom den transforma-
tiva bedömningen. Den tranformativa bedömning kan ses som ett växelspel 
mellan målstyrd/linjär och processuell/icke-linjär bedömning. Den kan såle-
des befinna sig i en rörelse mellan olika former, innehåll, aktörer och funkt-
ioner. Teoretiskt kan den växla mellan olika teoretiska perspektiv t.ex. psy-
kologiska, sociokulturella, posthumanistiska samt marknadsekonomiska. 
Den transformativa bedömningen ska ses som ett erbjudande till kritisk re-
flektion och öppna vägar till alternativa tolkningar.  
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Håkansson (2013) tar också upp förskolans samverkan med föräldrarna, om 
än ur en annan aspekt, då han beskriver syftet med olika typer av föräldraun-
dersökningar. Han menar att det i förskolan är vanligt förekommande med 
olika typer av föräldraenkäter. I dessa ombeds föräldrar att besvara hur de 
uppfattar verksamheten. Resultaten från dessa enkätundersökningar används 
sedan som underlag då förskolor ska kvalitetsäkra sin verksamhet. Det är 
dock viktigt att poängtera att det inte föräldrarnas utsagor i sig som ligger till 
grund för hela utvärderingen utan att det är en sammanlagd bild av försko-
lans dokumentationer som utgör bedömningarna av förskolans resultat och 
måluppfyllelse. 

Pedagogisk dokumentation i förskolan 
Som nämndes i inledningskapitlet kopplas pedagogisk dokumentation främst 
samman med den utforskande pedagogik som utvecklats i Sverige med in-
spiration från de kommunala förskolorna i den italienska staden Reggio Emi-
lia. Denna pedagogik och den betydelse som den pedagogiska dokumentat-
ionen ges i förskolearbetet redovisas därför nedan. Först ges en kort tillba-
kablick till Reggio Emilias förskolverksamhet, därefter redovisas arbetet 
med pedagogisk dokumentation i Sverige.  

Inspiration från Reggio Emilia 
Många förskolor i Sverige har låtit sig inspireras av Reggio Emilias filosofi i 
arbetet med pedagogisk dokumentation. Intresset för de kommunala försko-
lorna i Reggio Emilia startade i Sverige 1981 i samband med utställningen 
Ett barn har hundra språk men berövas nittionio som visades på Moderna 
museet och som presenterade förskolornas arbete i staden Reggio Emilia. 
Utställningens titel är hämtad från en dikt som Malaguzzi skrivit för att ifrå-
gasätta hur samhället och skolan tar tillvara barns alla sinnen i ett inlärnings-
perspektiv. Fem år senare, 1986, visades även utställningen Mer om hundra 
språk som handlade mer om de ideologier, teorier och arbetsmetoder som 
var grunden för detta arbetssätt. Dessa utställningar resulterade i att många 
besökare reste på studiebesök till Reggio Emilia för att se hur de arbetade 
där för att ta tillvara barns hundra språk och hur det gav avtryck i deras 
skapande verksamhet (Moderna museet, 1986).  
 
Loris Malaguzzi startade denna pedagogiska rörelse efter andra världskriget i 
staden Reggio Emilia, Italien. Malaguzzi var mycket öppen för olikheter och 
drevs i sin nyfikenhet mot olika filosofiska och pedagogiska riktningar. För-
skoleverksamheten kom till som ett motstånd mot fascismen. Tanken var att 
skapa självständiga, kreativt tänkande samhällsmedborgare som kunde stå 



 

32 

upp för sin åsikt. Egentligen handlade starten om att forma ett demokratiskt 
samhälle i vilket allas lika värde betonades. Detta innebär att även barns 
röster förtjänade en plats i samhället och dess utveckling (Reggio Children, 
2011).  
 
Den pedagogiska filosofi som ligger till grund för pedagogernas förhåll-
ningssätt i Reggio Emilia omfattar många arenor inom förskolan och ute i 
samhället. Arbetssättet inbegriper såväl föräldrar, politiker, som hela kom-
munen och dess invånare. Detta förutsätter i sin tur en kultur som är öppen 
för samarbete, reflektion och kommunikation. Vidare ser man barn och pe-
dagoger som ”medkonstruktörer av kultur och kunskap”4 ( SOU 1997:157, s. 
104).  
 
Dessa ideologiska tankegångar kan ses som en utgångspunkt i arbetet med 
dokumentation i Reggio Emilias förskolor. I Reggio Emilia tar arbetet med 
dokumentation avstamp i ett projektinriktat arbetssätt. Det är ett arbetssätt 
som syftar till att synliggöra och bygga vidare på barns och vuxnas lärpro-
cesser. Det innebär att pedagogen och barnet utforskar och experimenterar 
tillsammans. Pedagogens roll är att vara medforskande och våga utsätta sig 
för att vara novis och lära ihop med barnet (Dahlberg & Moss, 2005). Kre-
chevsky och Mardell (2006) menar att barn och vuxna förhandlar sinsemel-
lan om ett gemensamt innehåll i dokumentationerna. Pedagogerna i Reggio 
Emilia kallar detta ”arbete enligt överenskommelse” (Krechevsky & Mar-
dell, 2006, s. 293).  

Pedagogisk dokumentation i Sverige 
Till den svenska förskolepraktiken kom begreppet pedagogisk dokumentat-
ion genom det så kallade Stockholmsprojektet som var ett utveckling- och 
forskningsprojekt som pågick mellan 1993 och19965. Projektet hette Peda-
gogik i en föränderlig omvärld. Gunilla Dahlberg som var vetenskaplig le-
dare för projektet, ses som den som myntat begreppet pedagogisk doku-
mentation i svensk förskola. Enligt Dahlberg et al., (2001) och Dahlberg och 
Moss (2005) utgår arbetet med pedagogisk dokumentation från socialkon-

                                                      
4Begreppet medskapare av kultur och kunskap utgår från socialkonstruktionistisk teoribild-
ning och ska ses som en alternativ barnsyn (Lenz Taguchi, 2013). Det innebär att såväl barn 
som vuxna ses som delaktiga i konstruktionen av kunskap. Denna barn- och kunskapssyn 
utvecklades av Dahlberg och Lenz Taguchi (1994) i boken Förskola och skola - om två skilda 
traditioner och om visionen om en mötesplats och av Lenz Taguchi (2013) i boken Varför 
pedagogisk dokumentation? 
5 Stockholmsprojektet var ett samarbetsprojekt mellan en stadsdel i Stockholm och Lärar-
högskolan (numera Stockholms universitet). Stockholmsprojektet skulle syfta till ett koopera-
tivt lärande bland forskare, lärarutbildare, förskolepedagoger och förskolebarn som gemen-
samt skulle utforska subjektivitet och lärande (Dahlberg et al., 2001).  
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struktionistiskt teori och ett synsätt där man menar att människor konstruerar 
kunskap ihop med andra. Ingen kunskap är därmed statisk utan all kunskap 
tolkas och förhandlas fram. Arbetet med pedagogisk dokumentation innebär 
alltså att det inte går att ställa sig utanför ett sammanhang då man dokumen-
terar 6. Arbetet med pedagogisk dokumentation är framförallt viktigt för att 
synliggöra sin praktik. Detta sker genom att återbesöka sina dokumentation-
er och reflektera kring sin pedagogiska verksamhet och sin egen roll i denna. 
I det följande avsnittet redovisas de centrala dragen i arbetet med pedagogisk 
dokumentation. 

Ett kollektivt lärande och ett genuint lyssnande 
Ett sätt att beskriva pedagogisk dokumentation är att se det som ett arbetssätt 
som genomsyrar hela förskolevardagen. Det kollektiva lärandet är kärnan i 
arbetet med pedagogisk dokumentation. Arbetet med pedagogisk doku-
mentation kan generera ett aktivt lärande bland dem som deltar i detta arbete. 
Det inkluderar såväl barns som pedagogers delaktighet. Dahlberg et al., 
2001) skriver att arbetet med pedagogisk dokumentation består av både ett 
innehåll och en process. Innehållet är det material som berättar vad barn gör 
och säger, hur pedagogerna förhåller sig till detta samt hur de själva agerar i 
sina pedagogroller. Detta kan man fånga med kamera, teckningar, ljudupp-
tagningar, videoinspelningar, fotografier och barnens egna arbeten (Wehner-
Godée, 2010). Detta material synliggör den pedagogiska verksamheten. Pro-
cessen när det gäller pedagogisk dokumentation handlar om hur man går 
vidare med sin verksamhet utifrån sina dokumentationer och sitt insamlade 
material.  
 
Palmer (2012) och Lenz Taguchi (2013) stödjer detta synsätt då de beskriver 
att arbetet med pedagogisk dokumentation handlar om att både dokumentera 
något som har hänt och att gå vidare och utveckla dess innehåll. Detta får 
konsekvenser för det fortsatta arbetet. Dokumentationsarbetet kan därmed 
förstås som både retrospektivt (tillbakasyftande) och prospektivt (framåtsyf-
tande) på samma gång.  
 
En tanke som ofta förs fram i relation till pedagogisk dokumentation handlar 
om betydelen av lyssnandet. Dahlberg och Moss (2005), liksom Åberg och 
Lenz Taguchi (2005) talar om en lyssnandets pedagogik och framhåller be-
tydelsen av vara lyhörd för barns idéer och tankar och att därmed skapa kun-
skap tillsammans med barnen snarare än att överföra kunskap från vuxen till 
barn. Att lyssna innebär i det här perspektivet att göra det möjligt för barn att 
dela med sig av sina frågor och förslag och därigenom gå från ett individuellt 

                                                      
6 Det socialkonstruktionistiska perspektivet beskriver i detta avseende själva arbetet med att 
dokumentera. I det efterföljande reflektionsarbetet kan olika kunskapssyner och lärandeteorier 
vara tillämpbara (Palmer, 2012). 
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plan, där det enskilda barnets lärande och utveckling fokuseras, till ett kol-
lektivt lärande. Genom att reflektera tillsammans (vuxna och vuxna samt 
vuxna och barn emellan) blir dokumentationerna pedagogiska och det blir 
möjligt att fortsätta utveckla arbetet i barngruppen. Fokus i ett sådant arbete, 
för både barn och vuxna, är att lärandets process ges lika mycket betydelse 
som målet/resultatet (Lenz Taguchi, 2010, 2012). 

Ett synliggörande genom reflektion 
I arbetet med pedagogisk dokumentation kan reflektion ta plats på många 
plan. De kan ske mellan pedagoger i arbetslaget eller tillsammans med andra 
kollegor. Det kan även handla om att gemensamt reflektera ihop med både 
barn och deras föräldrar. Då barn och pedagoger reflekterar tillsammans 
kring sina dokumentationer uppstår en ny händelse som leder till nya hypo-
teser samt handlingar och på så sätt generas nya kunskaper (Elfström, 2013). 
 
I Skolverkets stödmaterial, Uppföljning, utvärdering och utveckling i försko-
lan står:  

Man skulle kunna säga att det är just diskussionerna och dialogerna som gör 
en dokumentation till en pedagogisk dokumentation (Palmer, 2012, s. 15) 

 
Det kan därmed förstås som att det är just reflektionerna och de kunskaper 
som uppstår i samtalen om dokumentationerna som gör dem pedagogiska. Så 
utan vidare reflektioner, samtal och dialoger kring dokumentationen blir det 
enbart en dokumentation.  
 
Ett syfte med pedagogisk dokumentation blir därför att genom reflektion 
utmana och se förbi sin kultur och egna uppfattningar för att finna något 
nytt, att se bortom det som ofta tas för givet. Det är viktigt att som pedagog 
förstå sin roll i detta maktspel och utmana sig själv genom det som doku-
mentationerna visar (Dahlberg et al., 2001; Lenz Taguchi, 2013; Nordin-
Hultman, 2004). Det innebär att man som pedagog behöver stiga åt sidan 
och frångå sina egna invanda föreställningar och rikta blicken mot det som 
uppstår i mötet mellan barnen och dokumentationerna. 

Pedagogisk dokumentation och barns delaktighet 
Att dokumentera är som nämnts ovan något som sker i en kollektiv anda 
mellan barn och pedagoger där man försöker fånga mångfalden av det som 
sker i processerna. Både barn och vuxna är aktiva och varje litet bidrag anses 
som värdefullt. I dokumentationsarbetet är pedagogen en del av händelsen, 
och inte en utomstående betraktare (Elfström, 2013). Även barnen är delakt-
iga i dokumenterandet och i det efterföljande arbetet med att välja bilder och 
ordna reflektionstillfällen. Dokumenterande är alltså inget som görs på di-
stans av de vuxna på förskolan utan sker tillsammans med barnen som en del 
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av den dagliga verksamheten. Dokumentationerna relateras sedan till styrdo-
kument i de pedagogiska sammanhangen för att kunna stödja barnen i deras 
kunskapsutveckling (Wehner-Godée, 2010). 
 
Dahlberg och Moss (2005) skriver om förskolan som en plats för etik där 
olika pedagogiska synsätt är tillämpbara beroende på vad de ska syfta till. 
Olika etiska praktiker kräver olika didaktiska verktyg. De menar att etik 
innefattar vilka valmöjligheter man har i mötet med andra människor. Dahl-
berg (2002) skriver följande om pedagogisk dokumentation: 

När vi dokumenterar är vi således inte bara medkonstruktörer av barnens liv, 
vi förkroppsligar också våra underförstådda tankar om vad vi ser som värde-
fulla handlingar i en pedagogisk praktik. Därigenom säger också dokumentat-
ionen oss något om hur vi konstruerat barnet och oss själva som pedagoger. 
Den möjliggör därför att vi kan få syn på hur vi själva förstår och läser av det 
som sker i praktiken, och med detta som grund, kan vi få hjälp att få syn på 
hur vi skulle kunna bemöta barnet på ett annat sätt (Dahlberg, 2002, s. 12).  

 
Detta kan innebära att dokumenterandet öppnar upp för ett kollektivt lärande 
där pedagogerna har ett ansvar för vad dokumentationerna leder till. Citatet 
belyser också idén om ett arbetssätt som ger en ständig fortbildning för pe-
dagoger som kan utgöra en grund för vidareutveckling av sin verksamhet.  
 
I och med att varje dokumentation produceras av någon, ett barn eller en 
vuxen, kan den aldrig vara neutral eller objektiv. Alla dokumentationer är 
således subjektiva och utgår från den som framställer den. Ibland tror man 
att videokameran skulle vara ett verktyg som visar den absoluta sanningen 
men den pedagog (eller barn) som har filmat har gjort aktiva val. En annan 
person kanske skulle kanske ha valt att fokusera eller rikta kameran på något 
annat? Wehner-Godée (2010) menar att syftet med observationer och doku-
mentationer i förskolan är att öka insikten om hur barn och pedagoger kon-
struerar kunskap tillsammans, och att hela processen ska ses som kollektiv. 
Palmer (2012) menar vidare att även om arbetet med pedagogisk doku-
mentation ska ses som en kollektiv handling måste den enskilda individen 
ändå göra en rad olika val, vilket kan ses som högst subjektiva handlingar. 
Dokumentationsarbetet innebär alltså att även om dokumentationsarbetet ses 
som kollektivt har varje pedagog ändå ett etiskt ansvar för vad som doku-
menteras, hur det dokumenteras och hur läsningarna av materialet går till.  
 
Svenning (2011) lyfter olika frågor kring barns rättigheter och möjligheter 
till inflytande i arbetet med dokumentation på förskolan. Hon lyfter framför-
allt begreppen ”barnperspektiv” och ”barns perspektiv” kopplat till vuxnas 
förhållningssätt i arbetet med dokumentation. Hon frågar sig om det går att 
förena idén om att observera vilka barn är, hurdana de är och vad de gör och 
samtidigt utgå från barns perspektiv. 



 

36 

 
Lenz Taguchi (2010, 2012) menar att genom att pedagogerna lyssnar till och 
arbetar utifrån barns tankar och idéer ges barn möjligheter till inflytande och 
delaktighet i den egna verksamheten. Genom att arbeta vidare med de infall-
svinklar som dokumentationerna visar kan barn bli delaktiga i dokumentat-
ionsarbetet. Även de vuxna utmanas i dokumentationsarbetet och lär av och 
genom barnen. De blir ofta varse att deras verklighetsuppfattningar inte alltid 
stämmer med barnens. Arbetet med pedagogisk dokumentation transforme-
rar således såväl vuxnas som barns lärande och även uppfattningen om vem 
man är och kan bli i en pedagogisk verksamhet. Denna process beskriver 
Lenz Taguchi (2010, 2012) som att tillblivelse och lärande inte kan skiljas åt 
utan sker med samtidighet.  
 
Det finns ett flertal olika metoder för att öka barns möjligheter att uttrycka 
sig och få inflytande i sin egen verksamhet. Mosaikmetoden är ett exempel 
på s.k. multidokumentation (Åsén & Vallberg Roth, 2012). Den designades 
och utformades i ett utvecklingsprojekt där några forskare i London ville 
förstå hur barn upplevde sin förskola. Med inspiration från Reggio Emilias 
arbete med pedagogisk dokumentation bestod deras intresse bl.a. i att an-
vända så många dokumentationstekniker som möjligt. Mosaikmetoden är en 
multimetod där både barn, pedagoger och föräldrar är delaktiga i dokument-
ationsarbetet. Liksom arbetet med pedagogisk dokumentation innebär mo-
saikmetoden att man samlar material, har dialoger och reflekterande samtal 
som man sedan tolkar och analyserar. De olika delarna sätts sedan samman 
som underlag till en utvärdering av verksamheten. Resultatet blir att man då 
kan stämma av hur den faktiska bilden av verksamheten överensstämmer 
med det man önskar erbjuda barnen (Dahlberg & Moss, 2005). 

En förskjutning mot posthumanistiska teorier 
På senare tid har den teoretiska utvecklingen av pedagogisk dokumentation i 
Sverige utvecklats och förskjutits från ett socialkonstruktionistiskt till ett 
posthumanistiskt perspektiv (Elfström, 2013; Lenz Taguchi, 2010, 2012; 
Palmer, 2012; Olsson, 2009, 2012, 2013; Unga 2013). Det innebär, enkelt 
uttryckt, att man inte enbart ser diskurser, språk och mänskligt handlade som 
aktörer, utan har vidgat blicken till att även omfatta det materiella och den 
fysiska omvärlden (Palmer, 2012). I boken, Pedagogisk dokumentation som 
aktiv agent (2012) utvecklar Lenz Taguchi ett teoretiskt resonemang om 
pedagogisk dokumentation som materiellt-diskursiv (både språklig och ma-
teriell) och en aktiv en agent för kunskap, lärande och tillblivelse. Hon be-
skriver vidare hur dokumentationen kan fungera som en ”motor” som driver 
det pedagogiska arbetet vidare. Då barn och vuxna bearbetar dokumentat-
ionerna, och återbesöker dessa för att skapa nya situationer, så drivs arbetet 
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vidare i olika riktningar. Genom att gå tillbaka och göra läsningar7 av det 
som skett, där man även inkluderar fysiska miljöers och materials betydelse i 
det pedagogiska dokumentationsarbetet, vidgas förståelsen av lärande och 
subjektskapande, menar Lenz Taguchi. Pedagogiska dokumentationer, i 
form foton och texter, blir aktiva agenter som deltar kraftfullt i den ”kun-
skapsapparat” 8 som uppstår bland både barn och vuxna samt miljöer i för-
skolan (Lenz Taguchi, 2010, 2012).  
 
Några forskare (Elfström, 2013; Olsson, 2009; Lenz Taguchi, 2010, 2012; 
Unga 2013) har även undersökt arbetet med pedagogisk dokumentation uti-
från filosoferna Gilles Deleuze och Felix Guattaris filosofi. Denna filosofi 
riktar blicken mot att människan alltid står i relation till världen. Världen ses 
ur detta perspektiv som en helhet och något som befinner sig i ständig tillbli-
velse med oändlig förändringspotentialitet (Unga, 2013). 
 
Olsson (2009) har i sin avhandling Movement and experimentation in young 
childrens learning, Deleuze and Guattari in early childhood använt sig av 
pedagogisk dokumentation som metod för insamling av data. Hon menar att 
pedagogisk dokumentation ska används som ett levande verktyg för att söka 
nya kunskaper. Enligt Olsson tar lärandet sin början i frågor som är betydel-
sefulla för barnen och utmanar därmed tanken på ett linjärt lärande. Lärandet 
har ingen början eller slut utan lärandet sker utifrån barns förkunskaper och 
intressen. Rörelsen samt experimenterandet, ses som viktiga delar av en för-
skolepraktik där fokus bör ligga på möten och processer. Olsson (2012) hän-
visar bl.a. till Deleuzes event-begrepp för att beskriva förloppet med peda-
gogisk dokumentation. Event-begreppet kan översättas till händelse och 
rymmer två dimensioner: dels här och nu, dels vad blir? Man kan säga att 
man i en händelse är på jakt efter vad som kan bli, det som man inte kan 
förutse eller planera för. 

Risker och svårigheter med arbetet med pedagogisk 
dokumentation 
Den kritik som riktats mot arbetet med pedagogisk dokumentation handlar 
främst om dess användning ur etiska aspekter. Man frågar sig vad allt doku-
menterande ska användas till samt vad det är som hamnar i dokumentation-
erna. Vem är det som tar besluten om vad som samlas in och hur det ska 
användas och hur mycket får barnen vara med och bestämma? 

                                                      
7 Läsningar innebär att man tolkar de dokumentationer man har och kopplar dessa till olika 
teoretiska infallsvinklar (Lenz Taguchi, 1997/2013). 
8 En ”kunskapsapparat” ska inte förstås som en verklig maskin utan mer som ett slags gö-
rande, där den pedagogiska dokumentationen fungerar ihop med andra agenter såsom papper, 
pennor, kamera men också fantasi och tänkande (se Lenz Taguchi 2010/2012). 



 

38 

Farhågor gentemot arbetet med pedagogisk dokumentation 
I arbetet med pedagogisk dokumenten lyfts etiska frågor om barns inflytande 
och delaktighet fram som mycket centrala. Flera forskare (Dahlberg, 2001; 
Lenz Taguchi, 2000, 2010, 2012, 2013; Olsson, 2009, 2013; Palmer 2012) 
betonar vikten av att barnen bjuds in att vara delaktiga i dokumentationsar-
betet; dels genom att ge dem insyn i vad som ska dokumenteras, varför och 
hur det ska gå till. Barn ska få möjlighet att filma och fotografera själva och 
vara med och välja vad som visas upp för andra. De ska även ges möjlighet 
att avböja deltagande. Detta har problematiserats av Svenning (2011) som 
menar att det är sällan vuxna själva tar hänsyn till detta då de dokumenterar. 
Vad som är en bra dokumentation i vuxnas ögon är inte alltid förenligt med 
barns perspektiv på detsamma, menar hon. Vidare menar Svenning att de val 
av arbetssätt och verktyg vuxna eller barn gör påverkar vilket resultat som 
blir möjligt att uppnå. Kameran kan till exempel fånga andra aspekter än en 
skriven dokumentation eftersom i samma stund som den vuxna skriver släp-
per man uppmärksamheten i stunden.  
 
Lindgren och Sparrman (2003) har studerat etiska aspekter av videofilmning 
i samband med dokumentation. De menar att pedagogisk dokumentation mer 
och mer kan likställas med en forskares observationer. En väsentlig skillnad 
är dock att en forskare försvinner från fältet med sin empiri medan en peda-
gog är kvar på förskolan och fortsätter att i olika sammanhang låta barnen gå 
i konfrontation med sina dokumentationer. Dilemmat, menar Lindgren och 
Sparrman (2003), är att barn ofta exponeras, utan att själva ha gett sitt med-
givande. De argumenterar vidare att det alltid finns ett beroendeförhållande 
mellan barn och pedagog i en förskola som borde diskuteras. Frågan man 
måste ställa sig är huruvida barnen har en egentlig valsituation? Kan de säga 
nej till att bli dokumenterade?  
 
Emilsson och Pramling (2012) skriver i artikeln Jakten på det kompetenta 
barnet att vad som blir en pedagogisk dokumentation handlar till stor del om 
ett maktperspektiv. De pekar på den maktposition som vuxna har då det gäl-
ler t.ex. urval och tolkningsföreträde. Vidare diskuterar de den etiska 
aspekten i att bli dokumenterad för det man gör, istället för den man är som 
barn. De frågar sig om det är rätt saker som dokumenteras och om det ställs 
krav på barn som de inte kan leva upp till. 

Pedagogisk dokumentation reduceras till utvärderingsverktyg 
Det finns även farhågor kring att pedagogisk dokumentation reduceras till ett 
utvärderingsverktyg. 
 
Lenz Taguchi (2000) påtalar att arbetet med pedagogisk dokumentation i sig 
inte är en garant för att ett förändringsarbete kommer till stånd. Det finns en 
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risk att enbart begrepp och termer byts ut men att innehållet i verksamheten 
förblir detsamma. Det är därför viktigt att förstå syftet med att synliggöra sin 
verksamhet med hjälp av pedagogisk dokumentation. Risken finns annars att 
arbetet med pedagogisk dokumentation enbart landar i att bli ett utvärde-
ringsverktyg. Konsekvensen blir då att man använder pedagogisk doku-
mentation som ett ytterligare utvärderingsmaterial som inte genererar något 
framåtskridande arbetssätt, utan som enbart bedömer barn utifrån deras styr-
kor eller svagheter (Dahlberg et al., 2001; Elfström, 2013;Nordin Hultman, 
2004). 
 
Palmer (2012) påtalar risken med att arbetslaget ställer sig utanför lärandet 
och endast iakttar det lärande som pågår utan att vara en viktig del i samspe-
let med barnen i produktionen av dokumentationer. Hon menar att pedago-
gernas uppgift är att väcka ett fortsatt intresse hos barnen, diskutera med 
dem och ibland även störa deras lärprocesser genom att utmana dessa med 
nya frågor eller nya material. 
 
Elfström (2013), som undersökt pedagogisk dokumentation som ett verktyg 
för uppföljning, utvärdering menar utifrån ett läroplansteoretiskt perspektiv 
att detta utvärderingsverktyg lätt kan gå i stå p.g.a. av de organisatoriska 
förutsättningarna. Risken finns att många förskolor tar till sig detta utvärde-
ringsverktyg som en teknik och tappar hela den filosofiska och pedagogiska 
tanken som finns bakom. För att kunna arbeta med detta verktyg krävs en 
organisation som möjliggör tid då pedagoger kan träffas och reflektera, sam-
tala och analysera dokumentationerna. Grieshaber och Hatch (2003) liksom 
Lenz Taguchi (2013) och Dahlberg (2001) ställer sig frågande till om det går 
att överföra Reggio Emilias arbetssätt och filosofiska tankar hur som helst. 
De påpekar att olika länder har olika syn på bedömning och vad det ska leda 
till vilket gör att arbetet med pedagogisk dokumentation inte går att överföra 
från ett land till ett annat. Enligt Reggio Emilias filosofiska förhållningssätt 
vill man inte heller inordna sig under etiketten av en fast teori utan ser sig 
som en pedagogisk/filosofisk inriktning som hämtar inspiration från många 
olika teoretiska perspektiv. Detta synsätt stödjs av forskarna ovan som väl-
komnar en teoretisk mångfald i arbetet med pedagogisk dokumentation i 
svensk förskola. 

Tidigare forskning  
I detta avsnitt kommer jag att redovisa den forskning som finns om pedago-
gisk dokumentation i Sverige. Avgränsningen har gjorts mot bakgrund av att 
yttre ramfaktorer och förutsättningar är relativt likvärdiga inom Sverige. 
Avsnittet är indelat i två delar. Dels beskrivs studier där forskare följt arbetet 
med pedagogisk dokumentation på fältet. Detta följs av studier där forskarna 
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haft intresse av att utifrån ta reda på hur pedagoger uppfattar och arbetar med 
dokumentation och pedagogisk dokumentation.  

Forskare på besök i praktiken 
Forskningsstudierna under denna rubrik bygger på forskning som följt arbe-
tet med pedagogisk dokumentation på förskolor. Det som är gemensamt för 
dessa förskolor är att de arbetat med pedagogisk dokumentation en längre tid 
och är väl insatta i detta arbetssätt.  
 
År 2000 kom Lenz Taguchi ut med den första avhandlingen i Sverige om 
pedagogisk dokumentation i förskolan; Emancipation och motstånd, doku-
mentation och kooperativa läroprocesser i förskolan. Avhandlingen är skri-
ven utifrån feministisk poststrukturalism och handlar om huruvida barn och 
pedagoger kan använda pedagogisk dokumentation som verktyg för att ta 
makten över sina egna läroprocesser och sin praktik. Forskaren arbetade 
praxisnära och genomförde studien som en kooperativ lärprocess tillsam-
mans med de deltagande pedagogerna. Lenz Taguchis forskningsintresse var 
bland annat att bjuda motstånd mot den rådande diskursen i förskolan där 
man observerade och dokumenterade barn utifrån en utvecklingspsykologisk 
grund. Lenz Taguchi (2000) fann att när barn såväl som pedagoger gavs 
möjlighet att göra flera läsningar av dokumentationerna och resonera kollek-
tivt kring dessa kunde de ta makten över sitt lärande. Genom dokumentat-
ionsarbetet kunde de påverka sin verksamhet, vilket bidrog även till en ökad 
förändringspotential på förskolan. Nya ingångar synliggjordes och mer ut-
manade lärmiljöer kunde utformas utifrån arbetet med pedagogisk doku-
mentation (Lenz Taguchi, 2000).  
 
Elfström (2013) skriver i sin avhandling Uppföljning och utvärdering för 
förändring – pedagogisk dokumentation som grund för kontinuerlig verk-
samhetsutveckling och systematiskt kvalitetsarbete i förskolan om två olika 
utvärderingsverktyg, IUP (individuella utvecklingsplaner) och pedagogisk 
dokumentation. Pedagogisk dokumentation kan sägas utvärdera verksamhet-
en ur två synvinklar. Främst handlar det om att synliggöra processer till-
sammans med barnen. Detta ger underlag till ett fortsatt utvecklande av 
verksamheten. På ett övergripande plan kan det användas som ett mätinstru-
ment gentemot styrdokument och lokala arbetsplaner och för att synliggöra 
utvecklingsområden i verksamheten. Även pedagogers kompetens utvecklas 
genom de reflektioner och analyser som kommer med arbetet med pedago-
gisk dokumentation. Detta ger pedagogerna ett gemensamt språk och en 
plattform för att förstå sin pedagogiska praktik. Teoretiskt bygger avhand-
lingen på tre olika perspektiv, ett läroplansteoretiskt, ett poststrukturellt samt 
ett immanent tillblivelseontologiskt perspektiv.  
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Alnervik (2013) skriver om pedagogisk dokumentation och hur detta verktyg 
förstås av pedagoger som har arbetat en längre tid med det. Hennes avhand-
ling heter Men så kan man ju också tänka! Pedagogisk dokumentation som 
förändringsverktyg i förskolan. Avhandlingen utgår från ett verksamhetsteo-
retiskt perspektiv. Hon menar att pedagogisk dokumentation gör att pedago-
ger blir mer reflekterande och höjer samtalen till en högre kunskapsnivå 
genom att även ta in teoretiska resonemang. Detta påverkar hela arbetslagets 
förändring eftersom det är ett kollektivt verktyg. Även den enskilda pedago-
gen påverkas i det vardagliga arbetet eftersom den pedagogiska dokumentat-
ionen hjälper till att hålla fokus på verksamhetsutveckling och att pedago-
gerna själva styr denna. Verktyget pedagogisk dokumentation är komplext 
och flertydigt och kan innebära såväl förändring som bedömning. Även för 
pedagoger med lång erfarenhet av att arbeta med pedagogisk dokumentation 
så kan arbetet erbjuda aha- upplevelser. Slutligen menar Alnervik att peda-
gogisk dokumentation kräver en förändrad organisation i förskolan på såväl 
enhetsnivå som barngruppsnivå.  
 
Unga (2013) skriver med inspiration från filosoferna Deleuze och Guattari i 
sin licentiatsuppsats Det är en spricka i allt, det är så ljuset kommer in… 
Matematik och förskolebarns experimenterande och potentilaitet om barns 
möten med matematik i förskolan. Hon fann att barns utforskande och expe-
rimenterande förekommer i en ständig tillblivelse i ett relationellt potentiali-
tetsfält. För att tillvarata detta lärande är det viktigt att pedagoger i kollektiv 
anda kan uppmärksamma de tillfällen då detta sker. Det kan man t.ex. få fatt 
i genom pedagogisk dokumentation. Barnen kunde genom att se en gammal 
filmdokumentation gå tillbaka till händelsen och sedan vara delaktiga i att 
konstruera en fortsatt dokumentation. Genom att återge dokumentationerna 
till barnen fick projektarbeten nytt bränsle. 
 
Elfström Pettersson (2014) beskriver i sin licentiatuppsats Playing a part in 
preschool documentation. A study of how participation is enacted in pre-
school documentation practices and how it is affected by material agents, 
hur barns delaktighet konstrueras i förskolans dokumentationspraktik. Stu-
dien består av videoobservationer från två förskolor där barn och pedagoger 
tillsammans dokumenterar. Hon har bl.a. följt hur arbetet med dokumentat-
ion skiljer sig åt beroende på vilken teoretiskt förförståelse man arbetar uti-
från i arbetet med portfolio och pedagogisk dokumentation. Hon fann bl.a. 
att barnens delaktighet i dokumentationsarbetet inte hängde ihop med doku-
mentationsmetoden i sig och dess teoretiska intentioner. Barnens delaktighet 
tagande kunde skifta mellan att barnen var deltagande till att de var medver-
kanande och gavs inflytande oberoende på vilken metod som användes. Pe-
dagogerna hade två agendor för dokumenterandet, dels att dokumentera för 
att utvärdera sin verksamhet och dels att se alla barn erbjudits att delta i dis-
kussionerna. Båda dessa syften är i enlighet med läroplanens mål och riktlin-
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jer. Barnen i studien var ibland mer intresserade av att skapa nya berättelser 
än att gå tillbaka till tidigare dokumenterade aktiviteter. Pedagogernas och 
barnens olika agendor kunde vara närvarande samtidigt vilket visar på kom-
plexiteten i dokumentationsprocsessen. Studien visar hur materiella agenter 
som foton hade betydelse för barns delaktighet. Teoretiskt utgår uppsatsen 
från begrepp hämtade från bl.a. Foucault, Steyerl och Barad.  

Talet om dokumentation och pedagogisk dokumentation 
Ett annat intresseområde handlar om talet om dokumentation och pedagogisk 
dokumentation, dvs. hur pedagoger uttrycker sig och beskriver sitt arbetssätt 
utifrån dessa begrepp. I dessa studier har forskarna inte bedrivit deltagande 
studier eller varit aktiva i arbetet med pedagogisk dokumentation på försko-
lorna. De metoder de använt sig av för att inhämta empiri har bestått av in-
tervjuer och samtal i en forskningscirkel.  
 
Bjervås (2011) har intresserat sig för pedagogisk dokumentation ur ett be-
dömningsperspektiv i sin avhandling, Samtal om barn och pedagogisk 
dokumentation som bedömningspraktik i förskolan. Hon har följt arbetet med 
pedagogisk dokumentation på två förskolor genom att lyssna till vilken syn 
på barn som framträder i pedagogernas samtal på deras planeringsmöten. 
Bjervås deltog på deras planeringsmöten en gång/vecka under en termin på 
vardera förskola. Dessa samtal spelades in med bandspelare. I samtal om 
barnen framstår diskursen om det komptenta barnet9 som det gällande. Vid 
några tillfällen talades det även om barn med brister. Då pedagogerna talade 
om innehållet menade man att det var viktigt att inte enbart fotografera pro-
cesser. De menade att småbarn (1-2 år) intresserar sig mer för dokumentat-
ioner som innehåller bilder på barn. Svårigheterna med arbetssättet handlade 
om deras egna förhållningssätt då de dokumenterade. De beskrev tankar om 
balansgången mellan att dokumentera något men inte ”störa” aktiviteten. 
Pedagogisk dokumentation ses som ett hjälpmedel för att komma vidare i 
arbetet genom att det följer både pedagogernas egna och barns lärande. Det 
utmanade dem också att tänka kring sin miljö och det material de erbjöd. I 
studien har ett diskursanalytiskt perspektiv använts i kombination med Bach-
tins teorier.  
 
Emmoth (2014) skriver i sin licentiatuppsats, Grunden läggs i förskolan: 
Förskolepedagogers tankar om utveckling, lärande och dokumentation om 

                                                      
9 Begreppet det kompetenta barnet är vanlig förekommande i samband med arbetet med 
pedagogisk dokumentation. I resultaten från Bjervås studie avser det pedagogernas syn på 
barns förmågor. I samtalen om dokumentationerna framträdde denna barnsyn och hade en 
stark position. Barns begränsningar togs också upp i dessa samtal och då i samband med deras 
ålder (Bjervås, 2011). 
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hur de förskolor hon studerat dokumenterar på olika sätt. Syftet med att do-
kumentera skiljer sig en del. Ibland dokumenterar pedagogerna för barnen 
eller föräldrarna och ibland för sig själva, för att driva arbetet framåt. Olika 
metoder så som TRAS (tidig registrering av språkutveckling), MIO (mate-
matik, individen och omgivningen) och en variant som påminner om peda-
gogisk dokumentation förekommer. De flesta pedagogerna var överens om 
att man skulle dokumentera på ett eller annat sätt eftersom det stod så i läro-
planen. Arbetet med dokumentation förde dock med sig en hel del oro och  
ovisshet. Många hade svårt att se nyttan med det om det ändå inte fanns tid 
att göra något med den kunskap man kom fram till. Emmoth har utgått från 
ett didaktiskt och fenomenografiskt perspektiv i sin studie.  
 
Lindgren Eneflo (2014) har i sin licentiatuppsats, Dokumentationens dilem-
man förskollärare samtalar om pedagogisk dokumentation bedrivit en forsk-
ningscirkel med åtta förskollärare kring arbetet med pedagogisk dokumentat-
ion. Innehållet i dessa samtal kan delas in i tre teman: ”kunskapsinnehåll i 
förskolan”, ”barns lärande och pedagogens roll” samt ”att göra pedagogisk 
dokumentation”. I samtal om kunskapsinnehållet i förskolan handlade det 
om att få in läroplanens ämnesområden teknik, matematik, naturvetenskap i 
sina dokumentationer. I samtalen om barns lärande och pedagogens roll vi-
sade studien att det fanns två sätt att se på barns lärande bland pedagogerna, 
”ett förutbestämt lärande” och ” ett icke förutbestämt lärande” (s. 100). I det 
förutbestämda lärandet tar pedagogerna själva en aktiv roll i lärandesituat-
ionen medan de i det icke förutbestämda lärandet agerar mer som medfors-
kare. I det förutbestämda lärandet är pedagogernas utgångspunkt att under-
visa genom att vägleda, för att sedan medforska. Det icke förutbestämda 
lärandet utgår från att medforska för att sedan vägleda och undervisa. Ett 
begrepp som var vanligt förekommande var också att utmana. Då det handlar 
om aspekten att göra pedagogisk dokumentation menade pedagogerna att det 
fanns ett förutbestämt sätt att göra pedagogisk dokumentation på, vilket 
gjorde dem osäkra på huruvida de gjorde rätt eller fel. Lindgren Eneflo an-
vände sig av en socialkonstruktionistisk ingång och analyserade sin empiri 
med hjälp av s.k. tolkningsrepertoarer och ideologiska dilemman.  
 
Lindgren (2014) har i sin licentiatuppsats undersökt hur pedagoger pratar om 
barns meningskapande i arbetet med pedagogisk dokumentation. För att 
analysera sitt insamlade material har hon använt sig av en kritisk diskursana-
lys (CDA) enligt Fairclough Resultaten från studien visar att pedagogerna i 
samtal om pedagogisk dokumentation utgår från läroplansmål och lokala 
styrdokument. De förhåller sig också till Reggio Emilias filosofiska idéer. På 
förskolan finns därmed många olika diskurser. Detta leder i sin tur till en 
diskursordning som sätter ramar för vad som kan göras eller sägas inom 
diskursen dvs. vad som kan anses som sanning eller sunt förnuft. Resultatet 
visar att diskurser och idéer kan krocka och därför måste omförhandlas och 
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kan ses som sammanvävda. I pedagogernas samtal om barns meningskap-
ande finns det motstridiga tolkningar om hur miljö och materialitet ska för-
stås. Den nymateriella diskursen lyfts fram och blir därmed styrande för vad 
som fokuseras och vad som tolkas i dokumentationerna. Exempelvis så lyfter 
pedagogerna oftare barns interaktion med något istället för i förhållande till 
någon, därmed ges det interpersonella samspelet mindre plats i diskursen.  
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3. Teoretiskt ramverk 

I detta kapitel beskrivs de teoretiska perspektiv som ligger som ett raster för 
analysen av empirin i min studie. Jag har valt att arbeta utifrån ett läroplans-
teoretiskt perspektiv eftersom jag är intresserad av hur läroplanstexter tolkas 
och förvaltas i praktiken. Jag har vidare valt ett ramfaktorteoretiskt perspek-
tiv för att belysa vilka faktorer som möjliggör respektive begränsar arbetet 
med pedagogisk dokumentation i förskolan. Även de didaktiska frågorna har 
använts i studien och beskrivs i detta kapitel.  

Vad innebär läroplansteori? 
Vad är läroplansteori? För att förstå vad läroplansteori innebär måste man 
börja med att definiera begreppet läroplan. När man talat om läroplanen i 
förskolan menar man ofta själva skriften i sig dvs. den fysiska läroplanen 
(Skolverket, 2010a). I forskningssammanhang har begreppet dock en vidare 
betydelse. Inom den läroplansteoretiska forskningen hänvisas ofta till den 
engelska termen curriculum som är mer omfattande och även innefattar 
stoffurval, organisation och förmedlingsformer i undervisningen. Själva 
läroplansbegreppet omfattar därmed inte bara den skriftliga läroplanen utan 
avser även de tankesätt och principer, som ligger till grund för en läroplans-
text. Man kan säga att curriculum theory omfattar hela den filosofi som lig-
ger bakom ett läroplansdokument (Dahlberg & Åsén, 1986; Linde 2012; 
Vallberg Roth, 2011). 
 
Lundgren (1989) skriver följande om läroplansteori: 

Läroplansteorier kan i sin vidaste mening ses som teorier som på olika sätt bely-
ser tre grundläggande frågor: Hur formuleras mål för utbildning? Hur utväljs 
innehåll för utbildning? Hur organiseras innehåll i utbildning? (Lundgren, 1989, 
s. 231). 
 
Det finns aktörer på många plan i den pedagogiska verksamheten. Vilken 
position och makt de har påverkar hur de förhåller sig till texterna. Man kan 
tala om två olika kontexter för texterna, formuleringsarenan och reali-
seringsarenan. På formuleringsarenan produceras pedagogiska texter. På 
realiseringsarenan både produceras och reproduceras texter dvs. blir till och 
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tolkas. Realiseringsarenan är i detta sammanhang förskolan i sig som en hel 
institution. Det är här implementeringen av läroplanen ska äga rum. Läro-
planens uppgift är att styra utbildningen via mål och riktlinjer. Det är därmed 
inte sagt att läroplanen följs i praktiken. Läroplanen ges även legitimitet ur 
en politisk synvinkel då det i debatten ibland mer handlar om vad det står i 
läroplanen än den verksamhet som faktiskt bedrivs (Dahlberg & Lundgren, 
1984). 
 
Linde (2012) använder termen tranformeringsarenan för att beskriva vad 
som händer i mellanrummet mellan formuleringsarenan och realiseringsare-
nan, dvs. vägen mellan den skrivna läroplanen och praktiken.  

Ett läroplansteoretiskt perspektiv på förskolan 
Under 1980-talet utvecklades ett läroplansteoretiskt perspektiv på förskolans 
verksamhet (Dahlberg & Åsén, 1986). I figur 1 beskrivs ansvarsfördelningen 
mellan tre olika arenor vad gäller förskolans utveckling av det pedagogiska 
arbetet. Detta innebär att texter som beskriver förskolans mål och inriktning 
formuleras på statlig, kommunal och lokal nivå. Då denna modell designades 
fanns på statlig nivå, det pedagogiska programmet (Socialstyrelsen, 1987) 10 
som numera ersatts av läroplan för förskolan (Skolverket, 2010a). Lundgren 
och Dahlbergs formuleringskontext 3 på lokal nivå kan förstås som den ovan 
nämnda transformeringsarenan. 
 

 
Figur 1. Förskolans olika läroplansarenor(Dahlberg et al., 1991:48) 

                                                      
10 Genom det pedagogiska programmet för förskolan som gavs ut av socialstyrelsen, 1987, 
styrde statsmakterna förskolans verksamhet på det ideologiska planet. Det pedagogiska pro-
grammet var tänkt att fungera som ett stöd till kommunerna i deras arbete med kommunala 
riktlinjer men användes också av pedagoger då de planerade sin verksamhet (Dahlberg et al., 
1991) 
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Dahlberg och Lundgren (1984) skriver att bakom varje läroplan finns det 
principer som avgör hur mål och medel organiseras. Läroplanen föregår 
utbildningen och är den text som ger en utbildning dess legitimitet. Intres-
sant är att studera urval, organisation och förmedling. Man kan tänka sig att 
den läroplansteoretiska forskningen består i att som ovan beskrivits kontrol-
lera och styra ett innehåll i en utbildning mot fastställda normer. Det blir då 
viktigt hur man skriver själva läroplanen och dess innehåll. Alternativt kan 
man utgå ifrån praktiken och ställa den emot den skrivna läroplanen för att 
studera den faktiska undervisningen eller verksamheten. I det senare fallet då 
man studerar förskolans praktik kan man tillägga att denna styrs av ramar 
som t.ex. det fysiska rummet och tiden. Dessa sätter ramar för vad som är 
möjligt eller omöjligt att genomföra på förskolan (detta enligt ramfaktorteo-
rin vilket jag kommer att beskriva senare i texten). Dahlberg och Lundgren 
(1984) menar utöver detta att det är viktigt att ha ett samhälleligt historiskt 
perspektiv där man utgår från förskolans traditioner som oftast förts vidare 
av pedagogerna och inte vilat på pedagogiska texter.  

Ramfaktorteori 
Ramfaktorteorin utvecklades till en början av Dahllöf på 1970-talet för att 
beskriva förhållandet mellan en utbildnings organisatoriska ramar och de 
processer som sker i själva undervisningen (Dahllöf, 1967). Dahllöf menade 
att undervisningen formades av ramar. Ramarna i sig var dock inte orsaken 
till ett speciellt utfall, snarare tjänade ramarna som möjliggörare eller omöj-
liggörare i en undervisningsprocess (Lundgren, 1999).  
 
Detta utvecklades senare av Lundgren till en modell vars syfte är att studera 
relationen mellan resultat, undervisningsförlopp och begränsande betingelser 
dvs. yttre ramar som begränsar pedagogerna (Linde, 2012). 
 
Ramfaktorteorin handlar enligt Dahlberg et al., (1991) om att undersöka en 
hel process och dess utfall och inte enbart mål gentemot resultat. Man måste 
studera verksamhetens mål, förutsättningar (ramar), process och resultat. För 
att kunna säga något om utfallet måste man nogsamt kartlägga och analysera 
hela kedjan (se fig. 2). 
 
 
 
 

 
Figur 2. Modell över ramfaktorteori (Dahlberg et al., 1991, s.88) 

    Mål Ramar Process Resultat 
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Förskolans styrning 
Förskolan styrs på en statlig nivå, en kommunal nivå eller huvudmannanivå 
samt en lokal nivå. Ansvarfördelningen mellan dessa är uppbyggd på föl-
jande sätt: Staten beslutar om lagar och förordningar samt formulerar nation-
ella mål och riktlinjer. Staten bedömer och stödjer även verksamheten. På 
den kommunala eller huvudmannanivån organiseras verksamheten utifrån de 
mål som staten anger. På lokal nivå ansvarar pedagogerna för att verksam-
heten följer målen och riktlinjerna. En viktig förutsättning för att denna mål-
styrning ska fungerar är att det råder en tydlig ansvarsfördelning mellan ni-
våerna samt en kommunikation dem emellan kring målen och strävan till 
måluppfyllelse (Åsén & Vallberg Roth, 2012).  
 
Dahlberg et al., (1991) menar att förskolan även styrs via tre underliggande 
system: Det ekonomiska, det juridiska och det ideologiska (Dahlberg et al., 
1991, se fig. 3) 
 

 
Figur 3. Styrsystem för förskolan (Dahlberg et al., 1991 s. 44) 

 
• Det ekonomiska handlar om en styrning genom de ekonomiska re-

surser förskolan får. Det styr den fysiska utformningen som lokaler, 
material inne och ute, utemiljö osv, liksom den organisatoriska ut-
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formningen som antal pedagoger, antal barn, öppettider och arbetsti-
der. De verksamma pedagogernas utbildningsnivå, rekrytering och 
löner ingår också i den ekonomiska styrningen. Verksamheten på-
verkas av vilka ekonomiska resurser varje enskild förskola får och 
statsbidragen, dvs. barnpengen är ett styrmedel.  

• Den juridiska styrningen handlar om en styrning via lagar och be-
stämmelser. Den klarlägger olika ansvarsförhållanden på förskolan 
samt reglerar vilka som får vara på förskolan vad gäller både barn 
och pedagoger. Den juridiska styrningen gäller t.ex. i vilken ut-
sträckning arbetssökandes, föräldralediga och studerandes barn har 
rätt att vara i förskolan. Även frågor om platsgaranti på förskolan 
hör till denna kategori.  

• Den ideologiska styrningen handlar om styrning via t.ex. stöd-
material, lokala arbetsplaner och utbildning.  

Förskolan styrs av staten genom de ekonomiska, juridiska och ideologiska 
styrsystemen som beskrivits ovan. Ett fjärde styrinstrument kan också vara 
utvärdering. Detta blir ett interaktivt styrinstrument, dvs. det inte enbart styr 
verksamheten, utan ger även kunskap om hur verksamheten fungerar vilket, i 
sin tur kan utveckla och förändra densamma (Dahlberg et al., 1991).  
 
När Dahlberg et al., tog fram figuren ovan var det Pedagogiskt program för 
förskolan (Socialstyrelsen, 1987) som var styrdokument. Programmet var 
rådgivande och hamnade därmed inom ramen för den ideologiska styrningen 
medan dagens läroplan är ett bindande dokument och därmed både en del av 
den juridiska och den ideologiska styrningen. 
 
På marknaden finns det både kommunala och enskilt drivna förskolor. För 
att driva en enskild förskola måste huvudmannen först ansöka om tillstånd 
hos kommunen. Många enskilt drivna förskolor bestämmer själva profil och 
pedagogisk inriktning. Detta öppnar i sin tur upp mot en marknadsstyrd 
verksamhet, dvs. familjer kan själva ta sin barnpeng och gå till en privat 
aktör, vilket innebär att de kommunala förskolorna hamnar i en konkurrens-
satt situation (Dahlberg et al., 1991). 
 
Enligt Dahlberg, et al., (1991) och SOU 1997:157 finns det ett generellt per-
spektiv på förändrings- och reformarbete i förskolan. Enklast beskrivs detta 
som ett ”uppifrån- och ned”- perspektiv” (SOU1997:157, s.104). Tanken på 
att bedriva ett reformarbete utifrån en hierarkisk ordning enligt ovan har 
länge varit rådande. I detta perspektiv finns en tydlig arbetsfördelning mellan 
formuleringsarenan (politiker, experter) där besluten fattas och realiseringsa-
renan (pedagogerna) där de politiska besluten ska implementeras och ge-
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nomföras. Det har dock visat sig att denna strategi för att bedriva ett reform-
arbete har varit svårt att genomföra på kommunala och statliga institutioner. 
Detta beror delvis på att det inom förskolor finns en mycket stark tradition 
som bygger på rutiner och handlingsmönster. Dessa reglerar och begränsar 
handlingsutrymmet då de kan bli förkroppsligade i pedagoger när de arbetat 
en tid. Inbyggt i traditionen på förskolan finns idén om att förändringar ska 
komma uppifrån eller utifrån och inte från pedagogen själv. Detta får som 
följd att många pedagoger inte förmår att utnyttja det utrymme som finns 
utan väntar på att förändringar ska initieras av andra utifrån (SOU 
1997:157).  
 
Eriksson (2014) har genom ett läroplansteoretiskt perspektiv studerat hur 
förutsättningar (ramar) påverkar förskolans temainriktade arbetssätt. Genom 
att tema- eller projektarbete hänger nära samman med pedagogisk doku-
mentation är Erikssons forskning i detta sammanhang relevant. Studiens 
främsta syfte var att få kunskap om vilken betydelse förskolans förutsätt-
ningar hade för de erbjudanden som barnen gavs. Studien visar att pedago-
gerna använder sig av de olika styrdokumenten på statlig och kommunal 
nivå för att förstå och motivera sitt uppdrag. Läroplanen var ett viktigt ar-
betsverktyg som var stödjande och styrande. Pedagogerna använde läropla-
nen som en garant för att man utfört sitt uppdrag och den ansågs därför vara 
en trygghet. Framförallt hade tidsaspekten en viktig funktion i organisation-
en av arbetet. Hur man organiserade tiden styrdes av de juridiska förutsätt-
ningarna, t.ex. pedagogers och barns vistelsetid, de ekonomiska förutsätt-
ningarna, barngruppens storlek och personaltillgång samt förskolans tradit-
ioner, dvs. dagsprogrammets utformning avseende tid. Vad gäller arbetsför-
delningen i arbetslaget arbetade pedagogerna enligt en traditionell 
arbetsdelning med svaga gränser dem emellan, där alla gör samma arbets-
uppgifter. Denna arbetsdelning avviker inom arbetet med planering, doku-
mentation och utvärdering där det blir synligt hur skollagen och läroplanen 
lett till en tydligare arbetsdelning. Pedagogernas handlingar påverkades 
alltså av vad förutsättningarna möjliggjorde. Även deras avsikter, intentioner 
och kunskapssyn påverkade vad som gjordes möjligt.  
 
Enligt skolverkets rapport Förskola i brytningstid (2004) finns många olika 
sätt att se på relationen mellan läroplanen och den pedagogiska praktiken: 

• Läroplanen bidrar till att styra praktiken, den bidrar t.ex. med nytän-
kande och förändring 

• Läroplanen speglar det arbete som redan görs i praktiken vilket 
kommer till uttryck i yttranden som t.ex. ”detta är inget nytt, så har 
vi alltid gjort!” 

• Läroplaner vilar i traditioner och som byggs vidare på. Den nya lä-
roplanen tolkas i förhållande till redan existerande praktik.  
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• Formuleringsarenan och realiseringsarenan lever åtskilda liv. Det är 
en svag koppling mellan läroplaner och praktik. Läroplaner består av 
kompromisser på formuleringsarenan och är svårhanterliga i en pe-
dagogisk praktik.  

• Läroplanen ses som legitimerande eller statushöjande för verksam-
heten. Den blir en reklamskylt utåt i samhället och ett statushöjande 
dokument vars innehåll har mindre betydelse.  

Dessa olika synsätt kan förekomma parallellt och behöver inte utesluta 
varandra. Som framgår av ovanstående beskrivningar av relationen mellan 
formuleringsarenan och realiseringsarenan så kan den beskrivas som kom-
plicerad (Skolverket, 2008). Formuleringarna i läroplanen kan rent av dölja 
den verksamhet som faktiskt sker i praktiken och ge ett falskt intryck av 
verksamheten (SOU 2013:30).  
 
Lindensjö och Lundgren (2000) belyser även det faktum att medias roll har 
förändrats i samhället de senaste decennierna, vilket inneburit att olika poli-
tiska beslut spridits via media. Om man utgår från detta perspektiv för att se 
på relationen mellan formulerings- och realiseringsarenan, så kan man förstå 
det som att formuleringsarenan redan transformerats genom ett medialt ur-
val. Det innebär alltså att propositioner, utredningar samt riksdagsbeslut, 
tolkas och uppfattas av media innan de når aktörerna på realiseringsarenan.  

De didaktiska frågeställningarna 
De didaktiska frågorna har också använts i denna studie för att inkludera fler 
aspekter av hur pedagogerna arbetar med och uppfattar pedagogisk doku-
mentation. Didaktikens grundfrågor har utvecklats från att fokusera på en-
bart undervisning i sig till att omfatta ett vidare perspektiv. De handlar om 
hur man ser på lärande i olika kulturer snarare än att definiera vad lärande är. 
Det intressanta är vilka kunskapsobjekt de producerar. Didaktiken handlar 
om både hur vi ser på individen (ontologiskt) och vilken kunskap som pro-
duceras (epistemologiskt). Föreställningar om ett livslångt lärande innebär 
vidare att man mer och mer frångått det gamla didaktiska perspektivet, om 
hur man ska undervisa om något till att studera hur man på bästa sätt lär sig 
om något (Selander, 2012).  
 
De didaktiska frågeställningarna vad, hur och varför, har två utgångspunkter. 
De syftar dels till att utröna hur människor i olika kulturer lär sig om sig 
själva och andra, och dels till att ta reda på hur man kan skapa förutsättning-
ar för lärande, både organisatoriskt och materiellt. Liberg (2012) menar att 
de didaktiska frågorna vad, hur och varför, i sig inte är enskilda frågor utan 
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konstrueras ihop eftersom den ena frågan leder till den andra. Hur lärare 
lägger upp sin undervisning motiveras av såväl innehåll som vilka som ska 
lära sig. Lärarna gör ständigt val vilket gör att vissa delar belyses mer än 
andra, och en del faller bort helt. Undervisning och lärande har alltså en 
komplex relation till varandra. Även om frågorna vad, hur och varför är 
mycket centrala inom didaktiken är vem eller vilka, också viktiga eftersom 
det inte bara är lärarna som gör val i undervisningstillfället. Ytterligare frå-
geställningar kan omfatta frågor så som var? när? varför här? och varför nu? 
(Liberg, 2012)  

Sammanfattning 
Denna studie utgår ifrån ett vidgat läroplansteoretiskt perspektiv. I ett läro-
plansteoretiskt sammanhang kan man tala om två olika arenor där läroplanen 
produceras respektive tas emot. Det handlar om formuleringsarenan samt 
realiseringsarenan. På formuleringsarenan formas de lagar och förordningar 
som ligger till grund för det pedagogiska arbetet på förskolan, medan det 
som sker på realiseringsarenan berör hur aktörerna på förskolan förvaltar 
dessa uppdrag. Förskolans verksamhet styrs via olika system, det ekono-
miska, det juridiska samt det ideologiska. Utöver detta kan man även an-
vända sig av ett ramfaktorteoretiskt perspektiv för att förstå utfallet på för-
skolans verksamhet. I den praktiska verksamheten förekommer det även 
ramar som verkar endera möjliggörande eller begränsande i en pedagogisk 
process. Dessa påverkar verksamhetens utfall. Även ett didaktiskt perspektiv 
har i denna studie varit vägledande för att synliggöra pedagogernas val. Pe-
dagogisk dokumentation kan ses som ett sätt att skapa förutsättningar för 
lärande i förskolan och organisera det pedagogiska arbetet. Därmed blir det 
relevant att ställa de didaktiska frågorna i relation till hur arbetet med peda-
gogisk dokumentation läggs upp.  
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4. Metod, genomförande och etiska 
överväganden 

I detta kapitel redogör jag för metodval i denna studie samt genomförande 
och etiska överväganden. Fokus för denna studie är att studera vilka förut-
sättningar för dokumentation man har på förskolan och hur arbetet med pe-
dagogisk dokumentation går till men också hur pedagoger resonerar om pe-
dagogisk dokumentation. För att komma åt dessa frågeställningar bestämde 
jag mig för att göra en etnografisk undersökning.  

Etnografi och metodval 
Vad är då etnografi? Etnografi har sitt ursprung i grekiska. Ethnos betyder 
folk och graphia betyder beskrivning (Emerson et al., 2011). Intresset hos 
forskaren består i att försöka ta den andres perspektiv på sin tillvaro och 
beskriva detta. Detta är en metod som använts inom många samhällsveten-
skapliga discipliner men som har sitt ursprung i antropologin (Nylén, 2005). 
Empirin består i material insamlat från huvudsakligen deltagande observat-
ioner men omfattar fler olika datainsamlingsmetoder så som intervjuer, sam-
tal, fältanteckningar, fotografier, brev m.m. Allt som kan hjälpa forskaren att 
förstå de människor som studeras och deras vardag är viktig att inkludera 
(Lalander, 2011). 
 
Ehn och Löfgren (2012) definierar etnografi på följande sätt: 

Ett antal kvalitativa metoder för att samla in material om det dagliga livet i 
olika miljöer och beskriva det på ett konkret och närgånget sätt (Ehn & Löf-
gren, 2012, s.7) 

 
Genom att vara en deltagande observatör får forskaren komma nära varda-
gen och kan följa hur människor hanterar denna i olika avseenden. Forskaren 
är med och upplever hur människor resonerar kring olika dilemman och ser 
hur de tolkar och upplever olika företeelser. En etnografisk forskare är inte 
ute efter att ringa in en sanning utan forskarens roll blir att visa att det finns 
många olika sanningar i andras liv (Aspers, 2011).  
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Ovanstående definitioner av etnografi överensstämmer väl med mina intent-
ioner. För att försöka ta reda på hur pedagogisk dokumentation arbetas med 
och uppfattas av pedagoger på förskolan så var en etnografiskt inspirerad 
metod ett naturligt val.  

Urvalsförfarande och tillträde till förskolorna 
För att identifiera de förskolor som kunde tänkas vara aktuella för den här 
studien började jag med att välja ut en kommun som jag hade kontakt med 
sedan tidigare. Jag tog kontakt med den aktuella kommunens två centrala 
utvecklingsledare inom förskoleområdet (den ena med fokus på handledning 
och fortbildning av pedagoger och den andra med uppdrag att kvalitets-
granska de privata förskolorna inom kommunen). Jag beskrev min studie och 
dess syfte samt bad dem återkomma med förslag på förskolor de ansåg 
skulle passa. Jag rådfrågade även en biträdande förskolechef som jag arbetat 
med tidigare om vilka hon trodde kunde vara intressanta. Då jag fått in alla 
svar gjorde jag ett första urval. Av de förslag de gav mig kom tre förskolor 
upp som förslag från samtliga tre ovan nämnda personer oberoende av 
varandra. Jag valde då att först kontakta en av dessa förskolor, en privat för-
skola som arbetat länge med pedagogisk dokumentation. Då denna förskola 
svarat ja, fortsatte jag mitt urvalsförfarande genom att av de återstående två 
förskolorna välja en kommunal förskola med en stark vilja att arbeta med 
pedagogisk dokumentation och som påbörjat detta arbete. Därigenom skiljde 
sig pedagogernas tidigare erfarenheter av arbetet med pedagogisk doku-
mentation eftersom de båda förskolorna hade olika förutsättningar. Att den 
ena förskolan låg i startgroparna med pedagogisk dokumentation och den 
andra hade arbetat med det i flertal år såg jag som berikande för studien ge-
nom att det ökade möjligheterna till variation i pedagogernas arbete med och 
uppfattningar om pedagogisk dokumentation. Jag ville få fram en så rik och 
varierande bild som möjligt av vad pedagogisk dokumentation kan innebära 
i praktiken. Det slutgiltiga urvalet av avdelningar gjordes av förskolechefer-
na på respektive förskola. Jag bad dem välja vilken avdelning som studien 
skulle bedrivas på eftersom de kände sin verksamhet bäst och visste vilka 
som arbetade med pedagogisk dokumentation och som kunde tänkas vara 
öppna för den här typen av studie. 
 
Då urvalet var klart formulerade jag ett missiv- och godkännandebrev11. 
Detta brev fick samtliga familjer på de aktuella avdelningarna samt de peda-
goger som arbetade där.  
 

                                                      
11 Se ytterligare information i nästa stycke samt i bilagorna 1 och 2. 
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Innan fältundersökningen ringde jag upp cheferna på respektive förskola och 
erbjöd mig att besöka dem för att informera om min studie och dess syfte. Vi 
kom i detta sammanhang överens om att jag skulle kontakta de berörda av-
delningarna. I december 2012 presenterade jag mig för de aktuella avdel-
ningarna och beskrev då mitt syfte och mina forskningsfrågor. Jag berättade 
om hur jag tänkt följa barn och pedagoger på en avdelning i vardagsarbetet 
under åtta veckor och skriva om vad jag såg. Jag berättade även att jag bara 
var nyfiken på vad som hände i arbetet med pedagogisk dokumentation och 
inte var ute efter att observera huruvida de arbetar ”rätt” eller ”fel”. Jag be-
skrev vidare metoder kring deltagande observation och att skriva fältanteck-
ningar samt nämnde att jag planerade att ta fotografier för att följa olika pro-
cesser, komma ihåg miljöer osv. I samband med detta besök bad jag pedago-
gerna att hjälpa mig med distributionen av missivbreven till föräldrarna. I 
dessa brev fick båda vårdnadshavarna ge sitt samtycke till att jag observe-
rade deras barns vardag på förskolan och skrev ner saker de sagt eller gjort. 
Detta enligt de riktlinjer som beskrivs i Vetenskapsrådets skrift God forsk-
ningsed (2011) där det påpekas att båda vårdnadshavarna bör ge sitt medlå-
tande till att delta i forskningsstudier då dessa infattar barn under 15 år.  
 
Enligt Vetenskapsrådet (2011) ska forskaren även muntligt informera delta-
garna om syftet med studien och dess metoder. Under de första veckorna på 
var och en av förskolorna uppehöll jag mig i tamburen i samband med att 
barnen lämnades på morgonen. I mötet med barn och familjer var jag noga 
med att presentera mig och kortfattat berätta om varför jag var där. Barnen i 
studien fick också information om vem jag var och vad jag gjorde där första 
veckan på samlingen.  
 
I etnografiska studier är det viktigt att utveckla en förtroendefull relation till 
fältet då man har många möten med informanterna (Lalander, 2011; Aspers, 
2011). Inom etnografi talar man om begreppet grindvakter, dvs. personer 
som öppnar upp fältet för forskaren. Ofta blir dessa även nyckelinformanter, 
dvs. de personer forskaren har en djupare kontakt med. Jag hade en sådan 
nyckelinformant på respektive förskola12. Att de var just de berodde på deras 
intresse och engagemang för arbetet med pedagogisk dokumentation samt att 
de var de som reflekterade mest i vardagen kring sitt arbetssätt med pedago-
gisk dokumentation.  

                                                      
12 På Blåbäret var det förskolläraren Mary som antog den rollen och på Lingonet var det 
förskolläraren Malin. Förskolorna och pedagogerna presenteras i kap. 5.  
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Genomförande och datainsamlingsmetoder  
Denna studie genomfördes i två etapper. Etapp ett bestod av fältstudier och 
etapp två av intervjuer. Första etappen ägde rum i januari - april 2013. Sam-
manlagt var jag ute på fältet 16 veckor varav åtta veckor på vardera försko-
lan. Jag var där tre till fyra timmar per dag mellan 9 och 12 (13). Denna tid-
punkt valdes då jag vet att de flesta barn och pedagoger är på plats vid den 
tiden. Det är i regel också på förmiddagarna mycket av den organiserade 
verksamheten äger rum och att det i samband med detta sker mycket doku-
menterande. Emerson et al., (2011) rekommenderar nybörjaretnografer att 
lämna fältet efter 3-4 timmar, för att skriva sina fältanteckningar. Jag åter-
vände vid ett flertal tillfällen till förskolorna, dels för att hämta ytterligare 
dokumentationer, foton, osv. och dels för uppföljningsintervjuer med samt-
liga pedagoger på avdelningarna. 
 
Den andra etappen pågick under vecka 47 - 48, 2013. Jag hade då uppfölj-
ningsintervjuer med alla pedagoger på de båda avdelningarna. Intervjuerna 
pågick i ca en timme.  
 
I enlighet med den etnografiska ansatsen som jag valde för min studie an-
vände jag mig av flera olika metoder för datainsamling. Att använda fler 
datainsamlingsmetoder, erbjöd mig att få en så rik och mångfacetterad bild 
som möjligt av pedagogernas arbete med dokumentation och pedagogisk 
dokumentation. De datainsamlingsmetoder jag använde mig av var: 

• Deltagande observation 
• Fältanteckningar och fotografier i samband med observationerna 
• Insamling av pedagogernas dokumentationer, foton, vecko-

brev/månadsbrev och arbetsplan/verksamhetsplan. 
• Intervjuer  

Deltagande observation 
Under min period på fältet var jag med som en deltagande observatör i olika 
grupper, projektarbeten, traditionsfiranden etc. Jag satt med och observerade 
och skrev ner vad som hände och sas. Deltagandet för min del bestod i att 
vara på plats och delta vid sidan om, dvs. jag var inte själv aktiv deltagare i 
de situationer jag observerade.  
 
Ofta uppstod det spontana samtal under dagen på förskolan. Ibland var de 
initierade av mig för att fråga om något jag ville få klarhet i. De samtal jag 
hade med pedagogerna handlade om att jag var nyfiken på hur de agerade 
och tänkte kring olika val det gjort i situationen. Andra gånger var det samtal 
mellan pedagoger eller mellan barn och pedagoger. Det förekom även många 
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reflekterande samtal i form av monologer. Det handlade då om att pedago-
gerna mer eller mindre tänkte högt och använde mig som bollplank. I dessa 
situationer intog jag en passiv roll och lyssnade mest. Ibland använde jag 
kroppsspråket som kommunikationsmedel, t.ex. nickade. Jag skrev kontinu-
erligt under dessa samtal. 

Fältanteckningar och fotografier 
Jag skrev ner fältanteckningar där jag befann mig. Dessa var en blandning av 
det som hände i dialoger mellan pedagoger och barn samt egna reflektioner. 
 
I och med att jag valt en etnografisk ingång så innebar det vissa val ute på 
fältet eftersom man inte kan observera allt. Jag valde t.ex. ganska snart att 
följa en pedagog per vecka för att komma närmare dennes handlingar och 
tankar i vardagen. Följden blev då per automatik att jag missade att registrera 
andra situationer där det dokumenterades. Att bara registrera dessa tillfällen 
lösryckta från sitt sammanhang hade för mig känts främmande eftersom jag 
var ute efter att förstå hur pedagoger möter pedagogisk dokumentation i 
vardagen och jag då måste få med sammanhanget. Emerson et al., (2011) 
anser att man ska skriva ner så mycket man kan på fältet. Det som till en 
början kan ses som meningslöst, eller inte så viktigt, kan visa sig vara viktigt 
i ett annat avseende i ett senare skede.  
 
Ehn och Löfgren (2012) menar att observationer blir etnografiska först då de 
skrivs ner och omvandlas till fältanteckningar. De går så långt att de menar 
att skrivandeprocessen i sig är själva undersökningen. Deras förhållande till 
den etnografiska ingången styrs av ett kulturellt perspektiv som innebär att 
man ser varje vardagshändelse som betydelsefull i ett större samhällsper-
spektiv. 
 
Till en början skrev jag i ett kollegieblock men började sedan successivt att 
skriva på en iPad. Jag tyckte det underlättade när jag ville lägga till saker i 
texten eller flytta runt anteckningar samt fälla in stödord. Mina fältanteck-
ningar består av information om vad som sades och vad som hände i situat-
ionen, både då och dessförinnan. De innehöll de fasta punkterna: deltagande, 
situation, klockslag och dag. I marginalen skrev jag ibland egna stödord. 
Fältanteckningarna renskrevs på eftermiddagen samma dag då de låg färskt i 
minnet. Jag skrev ibland även om min egen roll, dvs. hur jag agerat i olika 
situationer. Efter detta skrev jag ner egna reflektioner. 
 
På fältet använde jag mig av en digitalkamera som jag enbart fotograferade 
med. Jag tog mest närbilder på det som skedde i de olika situationerna men 
försökte även ta bilder på det som pedagogerna riktade sitt fokus på, till ex-
empel då de tog kort på något. I samband med renskrivning av fältanteck-
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ningarna tittade jag igenom mina foton och kopplade till fältanteckningarna. 
Därefter tömdes kameran och fotona lades in i veckomappar under respek-
tive förskola i datorn.  

Insamling av dokumentationer 
Efter fältstudierna var det åter dags för ett återbesök på förskolorna under 
vecka 25, 2013 för att samla in alla dokumentationer som de gjort under 
perioden då jag var hos dem. Detta inkluderar även dokumentationer jag ej 
sett hur de skapades. De dokumentationer som kom in var foton, fler text- 
och bilddokumentationer, dokumentationer under arbete samt familjebrev. 
På den ena avdelningen skrevs det månadsbrev och på den andra veckobrev. 
Dessa olika dokumentationer användes sedan som ytterligare underlag till-
sammans med mina fältanteckningar och intervjuer. Huvudsyftet med denna 
kompletterande insamling var att få fatt i pedagogernas egna bilder och tex-
ter för att se vad de dokumenterar. Med hjälp av pedagogernas egna foton 
fick jag klart för mig vad de valde att fokusera på. Även lokala styrdokument 
samlades in och dessa bestod av förskolornas arbetsplan respektive verk-
samhetsplan. Dessa samlades in i efterhand i samband med intervjutill-
fällena. Syftet var att få syn på förhållandet mellan de olika läroplansteore-
tiska arenorna.  

Intervjuer 
Intervjuer och samtal är viktiga inslag i en etnografisk studie, för att få fatt i 
hur olika människor upplever sin vardag. Det gäller att koppla frågorna till 
specifika företeelser och händelser som man har fångat (Elvstrand et al., 
2009). 
 
Efter en första analys av min insamlade data (observationsprotokoll, fältan-
teckningar, pedagogernas dokumentationer och foton) återkom jag till för-
skolorna under hösten 2013 för intervjuer med pedagogerna.  
 
I intervjuerna utgick jag från en egen intervjuguide (bilaga 3). Frågorna i 
intervjuguiden byggde på studiens frågeställningar. Jag var även öppen för 
avstickande beskrivningar eller utsagor. Eriksson-Zetterquist och Ahrne 
(2011) menar att det är viktigt att betona att man är intresserad av informan-
tens kultur och att denna inte behöver svara i t.ex. facktermer utan bara som 
denne/denna pratar i vardagen. Intervjuerna spelades in med ljudupptag-
ningsutrustning i form av inspelningsapparat och mobiltelefon. Den senare 
som en backup ifall den första skulle haverera.  
 
Vid intervjuerna använde jag mig även av en teknik som heter ”visuell elici-
tering” eller fotoeliticering. Detta innebär att man tar hjälp av t.ex. foton och 
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ber den intervjuade berätta kring dessa. Det hjälper till att minnas och ge 
mening åt vardagliga händelser. Detta ger möjlighet att få fatt i den ”tysta 
kunskapen” (Aspers, 2011). Jag använde mig av en dokumentation som den 
intervjuade pedagogen tidigare gjort. Pedagogerna fick själva välja vilken 
dokumentation de vill berätta om. Jag hade innan valt ut lite olika förslag på 
dokumentationer. Några av dokumentationerna valdes p.g.a. av deras inne-
håll och andra eftersom de ingick i ett stort projektarbete. 

Forskarrollen 
Angående forskarrollen i denna fältstudie samt min förtrogenhet med försko-
learenan har jag följande tankegångar: Som verksam förskollärare har jag en 
förförståelse av vad det innebär att arbeta på förskola. Jag upplever att min 
kunskap i form av teorier samt egen erfarenhet av förskolepraktiken ökar 
mina möjligheter att få syn på nyanser i mina informanters utsagor. Genom 
att tillämpa tekniken att byta utsiktspunkt, att ta den andres perspektiv, kan 
man komma vidare i sin forskning och förbi sin egen förförståelse (Ehn och 
Löfgren, 2012). Att gå förbi min egen förförståelse handlade om att t.ex. be 
pedagogerna beskriva en situation jag sett och deltagit i. Framförallt kunde 
jag se hur deras arbete med pedagogisk dokumentation togs emot hos barn, 
andra pedagoger och föräldrar, vilket kanske inte alltid var i linje med mina 
förväntningar. I observationsstudier ska forskaren försöka undvika att på-
verka försökspersoner och skeenden (Vetenskapsrådet, 2011). 
 
Då jag på eftermiddagarna efter mina fältstudier sammanfattade dagens ob-
servationer försökte jag att se utanför min egen förförståelse. Med hjälp av 
de etnografiska ”glasögonen” så handlade det inte längre om mina hypoteser 
och erfarenheter utan pedagogernas. Det handlar med andra ord inte om att 
bevisa en teori utan snarare om att tänka om, tänka nytt eller som man säger 
i den etnografiska världen, se saker med nya ögon eller göra det bekanta 
obekant (Kullberg, 1996).  

Etiska överväganden 
Som forskare är man skyldig att följa vissa etiska regler och kodex ute på 
fältet. Inför denna fältstudie har jag läst och tagit del av Vetenskapsrådets 
skrift God forskningssed (2011). Denna skrift tar bl.a. upp begreppet kodex 
som innebär en samling forskningsetiska riktlinjer som anger vad en forskare 
bör ta hänsyn till gentemot sina informanter. Dessa riktlinjer beskriver vad 
man som forskare är skyldig att göra innan man går ut på fältet, när man är 
på fältet samt efter att man lämnat fältet. Det handlar om ett individskydds-
krav som på olika punkter ska skydda de medverkande från skada och 
kränkning. Informationskravet innebär att informanterna ska informeras om 
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vad forskningsstudien har för innehåll och syfte. Jag informerade som jag 
tidigare beskrivit pedagoger och barnens vårdnadshavare genom missivbrev 
(se bilagorna 1 och 2). I svarsblanketten kunde de välja att delta eller inte. I 
missivbrevet som riktade sig till pedagoger och föräldrar beskrev jag kortfat-
tat min studie och dess syften. Jag förtydligade att mitt intresse inte låg i att 
bedöma barnens utveckling utifrån de dokumentationer de är delaktiga i utan 
snarare i hur det går till att dokumentera. I brevet berördes även etiken kring 
fotografering av barn och deras alster. Då man tackat ja till att ställa upp 
innebar detta även att de gav mig tillåtelse att fotografera i verksamheten. I 
brevet beskrevs också konfidentialitetsfrågan dvs. att alla deltagare skulle 
avidentifieras i slutrapporten. Då insamlingen av missivbrev var klar, resul-
terade detta i att alla familjer förutom en ville delta i studien. Jag tog inga 
foton på barnen från den familjen, inte heller noterade jag inte deras kom-
mentarer etc. På vissa bilder som pedagogerna tagit fanns dessa barn med 
men dessa bilder användes inte i analysarbetet. Slutligen fanns det också 
beskrivet i brevet om nyttjandekravet vilket innebär en skyldighet att infor-
mera informanterna om vad forskningsmaterialet kan komma att användas 
till och hur det används (Vetenskapsrådet, 2011).  
 
Vid det första mötet i december 2012 med pedagogerna tog jag tillfället i akt 
att berätta om att jag önskade deras samtycke. Jag sa att det var frivilligt att 
delta och att man hade möjlighet att återkalla sitt samtycke. Vad gäller nytt-
jandet av mitt material berättade jag att det insamlade materialet skulle an-
vändas i forskningssyfte. Avslutningsvis berättade att jag skulle avidentifiera 
alla deltagande (barn och vuxna), förskola och avdelning samt att all redo-
visning skulle ske i textform och med avidentifierade bilder. Jag berättade 
också att de fotografier jag tog var utifrån ett processtänkande och att det 
inte handlade om att fotografera individuella barn för att kartlägga deras 
utveckling eller kunskaper. Intresset bestod snarare i att studera hur arbetet 
med pedagogisk dokumentation bedrevs, där dokumentation i form av foto-
grafering av barn kunde förekomma för att de var en del av arbetet med pe-
dagogisk dokumentation. Jag informerade dem även muntligt om hur allt 
empiriskt material så som foton, dokumentationer, anteckningar och ljud-
upptagningar från intervjuer tillhör universitet och skulle förvaras inlåst på 
Stockholms universitet (Vetenskapsrådet, 2011). 
 
Lika viktigt som föräldrarnas medgivande var barnens samtycke. Då det 
handlar om barnens eget samtycke till att bli dokumenterade så ägnade jag 
första veckan till att presentera mig och berätta om vad jag gjorde på försko-
lan. Jag berättade att jag ibland skulle komma att behöva ta kort på vissa 
händelser för att komma ihåg dem. Ibland skulle det innebära att de (barnen) 
kunde komma med på dessa bilder och ibland skulle det vara på deras alster. 
Jag informerade även om att de skulle säga till mig, om de inte ville vara 
med och att jag då kunde ”sudda” bort bilderna i kameran. I stunden på fältet 
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var det var det mycket flexibelt och olika beroende på situation och barn, 
huruvida barnen tillfrågades innan ett foto togs. Jag tillfrågade alltid barnen i 
början av en aktivitet eller samling, men frågade inte om jag redan fått deras 
tillåtelse vid samma tillfälle. Vid ett tillfälle sade ett barn ifrån då jag tog 
bilder på ett leralster. I detta exempel återkallade barnet sitt samtycke och 
bilden raderades ihop med barnet (Vetenskapsrådet, 2011). En del barn bad 
mig att ta bilder för att dokumentera något de gjort medan andra drog sig 
undan och inte ville delta i samma grad. De flesta barn ville gärna se vad jag 
tagit för bilder varpå jag visade dem det i kameran på plats. Då jag senare 
bearbetade bilderna skuggades barnens ansikten för att skydda deras identi-
tet.  

Kodning och analysverktyg 

Initial kodning  
För att koda mitt material använde jag mig av mina frågeställningar: Vad 
dokumenteras? Hur dokumenteras det? och Hur används dokumentationen? 
Då jag läst igenom fältanteckningar och intervjuer, färgmarkerade jag i mar-
ginalen vilken av frågeställningar de berörde. Därefter gjorde jag samman-
ställningar av innehållet genom att sortera in empirin under rätt frågeställ-
ning.  
 
Det var ibland svårt att särskilja de olika frågeställningar eftersom vad peda-
gogerna gjorde även gick in under hur de gjorde och vad de hade för syfte. 
Detta ligger i linje med Libergs (2012) resonemang kring de didaktiska frå-
gorna då hon menar att dessa konstrueras ihop. Frågorna leder till varandra 
och pedagogerna måste ständigt i undervisningen välja vad de ska lyfta fram 
och belysa. Det är inte heller enbart pedagogerna själva som gör val i under-
visningstillfället utan även barnen påverkar vilka val som görs. 

Analysverktyg 
Den modell för analys som använts tas upp i olika etnografiska metodböck-
er. Modellen bygger på tre olika grader av tolkningar: första, andra och 
tredje gradens tolkningar. Dessa sker i en samtidighet och man pendlar som 
forskare mellan dessa nivåer, dvs. tolkningar sker på många olika plan sam-
tidigt (Fangen, 2005). 
 
Första graden handlar om en vardagsförståelse av det som sker och händer 
på fältet, dvs. det hörda och sedda (Fangen, 2005). Den första gradens tolk-
ningar redogörs för i resultatkapitlen som helhet. Den andra gradens tolk-
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ningar handlar om att göra tolkningar utöver det vardagliga sättet att tolka, 
att se utöver ”common sense”-förståelsen. Detta är ett kreativt stadium då det 
gäller att vara fantasifull och tänka utanför ramarna. Det är i detta stadium 
man kopplar sin empiri till teoretiska begrepp som analysverktyg. Man kan 
tala om den etnologiska blicken, vilken innebär att se det främmande i det 
bekanta och tvärtom. Man kan tänka i termer ”som om” (Elvstrand et al., 
2009). I dessa analyser utgår jag från ett läroplansteoretiskt perspektiv och 
försöker därigenom beskriva informanternas utsagor och deras arbete med 
pedagogisk dokumentation. Denna analys innehåller också kopplingar till 
texter om pedagogisk dokumentation och forskning. Tredje gradens tolk-
ningar handlar om att kritiskt reflektera över deltagarnas självförståelse. Det 
gäller att gå bortom deltagarnas egna tolkningar och finna bakomliggande 
agendor och dolda mönster. Man måste vara förmögen att empatiskt leva sig 
in i deltagarnas handlande samtidigt som man utifrån genomskådar dem. 
Detta blir ett bidrag till den praktik som studeras eftersom deltagarna inte 
självklart har den insikten (Fangen, 2005). 

Studiens trovärdighet och tillförlitlighet 
Denna studie handlar om pedagogers arbete med dokumentation och peda-
gogisk dokumentation inom svensk förskola. Eftersom jag i urvalsprocessens 
sista skede gett förskolecheferna på de aktuella förskolorna makten att till-
dela mig en avdelning, kan detta innebära en risk att cheferna lyfter fram den 
mest exemplariska avdelningen. Å andra sidan handlar det om att välja en 
avdelning som klarar av att ha en forskare under en längre period hos sig. 
Som jag har fått det beskrivet för mig handlade det på båda förskolorna om 
att de aktuella avdelningarna hade anmält sitt intresse till sin chef. Jag kom 
ut och presenterade mig först då valet redan var gjort. Detta innebar att jag 
för pedagogerna var en främmande forskare och att ingen av oss valt den 
andra av personliga skäl. 
 
Ett begrepp som förekommer i samband med frågor kring en studies trovär-
dighet och tillförlitlighet är validitet. Validitet innebär huruvida studien mä-
ter det som den avser att mäta. Deltagande observation är en metod som 
anses ge en hög grad av validitet. Till skillnad från forskning som sker under 
mer arrangerade former så som intervjuer med fastställda frågor, så kan på-
verkansgraden ses som mindre då forskaren inhämtar sin empiri genom del-
tagande observation. Detta eftersom forskaren då ges möjlighet att delta i ett 
vardagligt sammanhang där människor beter sig och uppför sig som de van-
ligen gör (Fangen, 2005).  
 
I metodkapitlet har jag noggrant beskrivit studiens upplägg, mina metodval, 
etiska överväganden samt min forskarroll på fältet. Det kan ses som ett för-
sök att göra studien så transparent som möjligt. Det öppnar därmed upp för 
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diskussion och debatt. I metodkapitlet beskrivs även mitt val att göra kom-
pletterande intervjuer för att få ytterligare information av mina informanter. 
Jag hade sedan möjlighet att i min analys lägga ihop min bild av fältet med 
deras beskrivningar, av vad de ville göra eller ansåg sig göra. Dessa analyser 
kopplades sedan till ett läroplansteoretiskt perspektiv och tidigare forskning 
om pedagogisk dokumentation. Förfarandet kan ses som en metod för att 
ytterligare öka studiens trovärdighet (Svensson & Ahrne, 2011). 
 
Slutligen är det faktum att jag är välbekant med förskolans arena och dess 
traditioner ett gott tecken på validitet. Jag är därmed också bekant med de 
begrepp och den terminologi som förekommer i arbetet med pedagogisk 
dokumentation. Detta innebar att jag gavs möjlighet till att ställa komplette-
rande uppföljningsfrågor för att stämma av att jag uppfattat situationen i 
enighet med deras intentioner. Mitt metodval, deltagande observation kom-
binerat med intervjuer, gav mig också möjlighet att upptäcka samma händel-
ser i liknande situationer. Kullberg (1996) menar att om resultaten blir des-
amma för de olika händelserna kan detta ses som ett gott tecken på studiens 
tillförlitlighet. 
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5. Förskoleavdelningarnas förutsättningar för 
att arbeta med pedagogisk dokumentation 

Denna studie har genomförts på två förskoleavdelningar som arbetar med 
pedagogisk dokumentation. Förskolorna ligger i samma kommun men i olika 
kommundelar. De aktuella avdelningarna kommer i studien att kallas Blåbä-
ret och Lingonet. I detta kapitel beskrivs de två förskoleavdelningarna och 
deras förutsättningar när det gäller arbetet med pedagogisk dokumentation.  

Blåbäret 
Blåbärets avdelning tillhörde en stor kommunal förskola med plats för 92 
barn. Förskolan var belägen i ett blandat område, med barn från det närlig-
gande radhusområdet samt flerfamiljsbostäder. Organisatoriskt bestod den 
av tre avdelningar som alla hade två hemvister. Avdelningen som jag ge-
nomförde min studie på hade två hemvister med ett gemensamt arbetslag på 
hela avdelningen. Under dagen delade man på sig. Jag har följt en av hem-
visterna på avdelningen och det är den jag benämner Blåbäret. 
 
Pedagogerna på Blåbäret var alla fast anställda men hade arbetat olika länge. 
På avdelning Blåbäret arbetade: 

• Paula som var nyutbildad förskollärare sedan ett år tillbaka. Hon 
hade ändå gedigen erfarenhet av att arbeta på förskola, eftersom hon 
tidigare varit barnskötare. Paula, som var avdelningsansvarig, hade 
även extra timmar utanför barngruppsarbetet för att driva avdelning-
ens pedagogiska utveckling.  

• Mary som hade arbetat som förskollärare i sedan 1998. 
• Mikaela som hade arbetat som barnskötare sedan 2002. 

Blåbäret hade totalt 17 barn, sju flickor och tio pojkar. Samtliga barn var 
födda 2009 och 2010 vilket innebar att de var 3-4 år då studien genomfördes. 



 
65 

 
 

Blåbärets organisation och arbetssätt 
Varje vecka på Blåbäret följde ett veckoschema med fasta dagar och grup-
per. Pedagogerna hade fasta dagar då man arbetade med olika barngrupper. 
Dagen började alltid med att barnen delades in i en ute- och en innegrupp. 
De barn som skulle gå ut fick klä på sig i hallen medan man inväntade den 
pedagog som började klockan nio. Urvalet av barn som skulle vara inne eller 
ute berodde på två aspekter. Dels handlade det om vilken grupp de tillhörde, 
dels om vilken aktivitet som skulle äga rum. Då barnen t.ex. påskpysslade 
fick de barn som varit borta eller sjuka delta. Rättviseaspekten verkade vara 
viktig, dvs. att alla barn skulle erbjudas samma eller liknande aktiviteter.  
 
Efter gruppaktiviteterna tog diverse rutinsituationer sin plats. Det handlade 
bl.a. om toalettbesök och dukning. Det var de pedagoger som hade haft 
gruppaktiviteten inomhus som tog ansvar för att dessa rutinsituationer ge-
nomfördes. Omsorgsdelen var en viktig del av pedagogernas vardagliga ar-
bete. Rutinsituationerna hade en egen tid avsatt och fortgick inte parallellt 
med andra aktiviteter. Exempelvis plockades det alltid undan och städades 
innan lunchen.  
 
Samlingen var alltid innan lunch runt kl. 11. På den stämde man av vilka 
som var där. Samlingarna hade olika innehåll och fokus. En dag i veckan 
hade de bl.a. besök av Molly som var en docka som barnen fick ta med sig 
hem ihop med en dagbok. På samlingarna fick barnen berätta om vad Molly 
gjort hemma hos dem. De hade även sångsamlingar och sagosamlingar. Ofta 
var innehållet förutbestämt och planerat. Då nya förslag på innehåll kom från 
barnen lyssnades dessa till men hänvisades ofta till andra sammanhang. På 
Blåbäret arbetade pedagogerna mycket organiserat. Varje pedagog visste 
exakt, vad den hade för uppgifter under dagen och man höll sig där man 
tidigare bestämt sig för att vara.  
 
Kommunikationen mellan personalen flöt på och man stämde av överens-
kommelser med varandra kontinuerligt. Många reflektioner och interna sam-
tal mellan pedagogerna handlade om olika sociala bitar. Deras förhållnings-
sätt var ofta mycket lösningsinriktat och man pratade ihop sig om vad som 
vore den bästa lösningen i olika situationer.  
 
Struktur, kan man säga, var kännetecknet för avdelningen. Allt hade en bör-
jan och ett slut. Det var minst lika viktigt att vara noga förberedd som att 
göra ett bra efterarbete. Detta gav ett lugn i barngruppen och barnen flackade 
sällan runt utan att veta vart de skulle ta vägen. Pedagogerna fångade ofta in 
barn i övergångar mellan aktiviteter. De gav först instruktioner om vad de 
skulle göra efter den pågående aktiviteten t.ex. tvätta sig, plocka undan osv. 
för att därefter stämma av med barnen vad de ville göra sedan. Ibland visste 
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inte barnen själva vad de ville och pedagogerna hjälpte då till med att föreslå 
aktiviteter. 

Dokumentation i miljön på Blåbäret 
På väggarna hängde bilder på barnen i olika sammanhang och aktiviteter. 
Ofta handlade det om ett temaarbete men det kunde också innehålla barns 
fria skapande. Alster i form av teckningar eller kollektiva skapelser hängde 
på väggarna. I anslutning till dessa fanns även text- och bilddokumentationer 
på processerna (se bild 1).  
 

 
Bild 1. Dokumentationer av tema kroppen 

Bild 1 är ett exempel på en dokumentationsvägg på Blåbäret. Där visades 
temaarbetet ”kroppen”. Här hängde text- och bilddokumentationer som be-
skrev vad de hade gjort samt barnens illustrationer av sina kroppar. I text- 
och bilddokumentationerna fanns också kopplingar till läroplanen i form av 
citat i de blåmarkerade rutorna.  
 
De hade även mer traditionella bilder med olika pedagogiska syften uppsatta 
som t.ex. en kalender med barnens födelsedagar och ett dukschema med 
bilder av de aktuella dukvärdarna (barnen).  

Pedagogisk dokumentation i förskolans verksamhetsplan och 
organisation  
På Blåbäret låg man i startgroparna vad gäller arbetet med pedagogisk 
dokumentation. Arbetssättet med pedagogisk dokumentation hade funnits på 
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förskolan en längre tid men hade inte riktigt fått fäste och man hade först nu 
börjat arbeta med det och dess betydelse på ett djupare plan. 
 
I Blåbärets verksamhetsplan kan man se att de utgått från läroplanen (Skol-
verket, 2010a) eftersom de övergripande rubrikerna var desamma som i lä-
roplanen, dvs. Normer och värden, Utveckling och lärande, Barns inflytande 
samt Förskola och hem. I Blåbärets verksamhetsplan stod det om doku-
mentation samt uppföljning, utvärdering och utveckling. I avsnittet om 
dokumentation stod det: 

Varje barn har en egen portfoliopärm där barnet kan ta del av sitt eget lärande 
under hela förskoletiden. Portfolion är tillgänglig för föräldrar. Vi presenterar 
barnens lärande och temaarbeten med väggdokumentation. Barnen reflekterar 
tillsammans om sina arbeten och blir på så sätt medvetna om olika sätt att 
tänka, då de tar del av kamraters tänkande (Verksamhetsplan för Blåbäret 
2012/2013 s. 5).  

 
Om arbetet med uppföljning, utvärdering och utveckling fanns ett citat från 
förskolans läroplan (Skolverket, 2010a) om förskolans kvalitet och om hur 
denna systematiskt skulle dokumenteras och följas upp.  

Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas 
upp, utvärderas och utvecklas. För att utvärdera förskolans kvalitet och skapa 
goda villkor för lärande behöver barns utveckling och lärande följas, doku-
menteras och analyseras. För att stödja och utmana barn i deras lärande be-
hövs kunskap om varje barns erfarenheter, kunnande och delaktighet samt in-
flytande över och intresse för de olika målområdena. Det behövs också kun-
skap om hur barns utforskande, frågor, erfarenheter och engagemang tas till 
vara i verksamheten, hur deras kunnande förändras samt när de upplever verk-
samheten som intressant, rolig och meningsfull (Skolverket, 2010a, s. 14). 

 
I verksamhetsplanen beskrevs vidare hur detta arbete gick till på Blåbäret. 
Det fanns tid avsatt för att varje pedagog och arbetslag för att planera och 
reflektera, enskilt och tillsammans. Varje pedagog hade olika antal timmar 
dokumentationstid beroende på antal ansvarsbarn. Arbetslaget hade två tim-
mar per månad då de hade avdelningsträff.  
 
Pedagogerna på Blåbäret kände sig mycket nyfikna på att arbeta med peda-
gogisk dokumentation och arbetade mycket med Skolverkets stödmaterial, 
Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan (Palmer, 2012). På båda 
förskolorna hade den döpts om till ”UUU” eller ”grodboken”. På bokens 
omslag är det en bild på ett löv med två vattendroppar som med fantasins 
hjälp kan man se en groda. 
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Det främsta stödet för att arbeta med pedagogisk dokumentation fanns i det 
egna arbetslaget eller genom andra kollegor på förskolan. Detta menade 
samtliga var en förutsättning för att man ska kunna arbeta med pedagogisk 
dokumentation. Alla måste liksom vara med ”på tåget” och vara delaktiga i 
arbetet. Om man inte hade samma syn på detta menade de att det skulle vara 
tungrott.  

Som vi har dokumenterat förut har det inte varit så speciellt pedagogiskt. Då 
har det hängt på mig och mitt engagemang, vad jag vill få ut av dokumentat-
ionen och göra vidare med den. När jag nu tänker på det här arbetssättet och 
förhållningssättet, pedagogisk dokumentation så är det ju mer ett förhållnings-
sätt i arbetslaget. Känner inte alla att de är lika drivande och brinnande för det, 
då kan det ju vara ganska tungarbetat tänker jag. Faktiskt! (Intervju Paula på 
Blåbäret 25/11-13)  

 
Eftersom pedagogisk dokumentation kräver mycket tid för att genomföra, så 
skulle det inte gå om man inte arbetade i en tillåtande organisation. Med 
tillåtande menade de bl.a. att man måste ha respekt för varandra och lita på 
att alla ”drar sitt strå till stacken”. Detta gällde såväl praktiska göromål, som 
att ha möjlighet att gå ifrån och ladda ner bilder från kameran, som att ha en 
engagerad kollega att reflektera med. Paula lyfte också frågan om organisat-
ion och samstämmighet som ett dilemma. Hon menade att arbetet med peda-
gogisk dokumentation kräver en organisation som tillåter reflektionstid och 
dokumentationstid. Viktigt i sammanhanget är också att ha ett gemensamt 
”tänk”. 
 
Tiden är en faktor som ständigt gör sig påmind. Det handlade bl.a. om den 
tid som fanns avsatt på schemat för dokumentation. När det rådde personal-
brist var det ofta reflektionstiden som kom i kläm och ställdes in eller flytta-
des. Men även verksamheten i sig blev påverkad av hög sjukfrånvaro.  

En morgon träffar jag Mikaela i hallen som uppgivet säger till mig att men-
torsmötet med Paula idag blir inställt. Eftersom halva personalstyrkan är sjuk 
var de tvungna att ställa in det. Hon föreslår att jag ska komma tillbaka till 
dem nästa vecka istället, då det inte kommer finnas möjlighet till pedagogiska 
aktiviteter utan mest kommer att handla om att pussla ihop dagarna. Det blir 
barnpassning och det var väl inte det du ville komma ut och se, säger hon och 
ler. Jag säger att jag förstår och då jag ska gå tillägger hon att även nästa 
veckas pedagogmöte blir inställt (Fältanteckning från Blåbäret 12/3-13). 

 
Jag upplevde att Mikaela var stressad över det faktum att det blev personal-
brist på förskolan då de skulle ha möte. Att jag dessutom var där gjorde inte 
det mindre krävande. Här kan man se hur hon prioriterade omsorgsdelen och 
att få vardagen att gå ihop före mötestiden. Vid ett annat tillfälle på ett av-
delningsmöte sa Mikaela något som stöder den tolkningen: 
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Det är ju inte roligt att ta upp något igen om tre veckor, säger Mikaela. Man 
måste också få tillåta sig själv att bara låta det vara för att hinna med omvård-
nad, konstaterar hon (Fältanteckningar från Blåbäret 6/3-13).  

Utbildning och fortbildning 
Pedagogerna på Blåbäret uttryckte att de hade önskat mer utbildning i peda-
gogisk dokumentation. Pedagogisk dokumentation var ett arbetssätt de gärna 
ville lära sig mer om. Paula som var avdelningsansvarig och relativt nyexa-
minerad menade att hon inte fått tillräckliga kunskaper i ämnet i sin utbild-
ning. 

Jag är en nyutbildad förskollärare och har inte läst någonting om pedagogisk 
dokumentation. Det känner jag är en brist! Det är något som jag själv känner 
som förskollärare, jag besitter egentligen inte de kunskaperna. Det är sådant 
jag själv har fått läsa mig till. Så jag skryter inte om det, det gör jag inte men 
jag gör det bästa av det jag har faktiskt! (Intervju Paula på Blåbäret 25/11-13).  

 
Senare i samma intervju sa hon att det inom ramen för utbildningen gavs en 
kurs på 7,5 hp i pedagogisk dokumentation. Upplägget i denna kurs gick till 
stor del ut på eget ansvar och hon fick själv söka litteratur och lämna in en 
pedagogisk dokumentation. Detta resulterade i att kursen inte gav henne de 
teoretiska kunskaper hon vill ha. Mary och Mikaela hade inte heller lärt sig 
tillräckligt om pedagogisk dokumentation i sina respektive utbildningar. 
Mary sa även att pedagogisk dokumentation var ett arbetssätt hon fått lära 
sig genom fortbildningar på förskolan. Mikaela hade fått en längre fortbild-
ning för många år sedan genom en Reggio Emilia-inspirerad förskola.  
 
Mycket handlade om att pedagogerna upplevde att detta var ett arbetssätt 
som man skulle behärska samtidigt som de ansåg att de inte hade tillräckligt 
mycket utbildning i ämnet. Pedagogerna upplevde att kraven på dokumentat-
ion och pedagogisk dokumentation har blivit skarpare i den nya läroplanen.  

Det känns som att man har fått krav om att man ska göra pedagogisk doku-
mentation men man har inte fått verktygen (Intervju Paula på Blåbäret 25/11-
13). 

 
På Blåbäret innebar extern fortbildning kurser som förskolan skickat förskol-
lärarna på. De hade även haft möjlighet till någon enstaka föreläsning i mån 
av intresse. Hösten 2013 köpte kommunen in en kurs från företaget ”Lärar-
utbildarna” som alla förskollärare fick gå på för att förkovra sig i pedagogisk 
dokumentation. 
 
Det man lärde sig på föreläsningar var inte alltid lätt att tillämpa när man 
sedan kom tillbaka till avdelningen. 
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Det är lite annorlunda då man går på föreläsning och lyssnar. Då man är där är 
det inte så svårt som de berättar. Det är väl en vanesak att man måste sätta sig 
in i det här och förstå, vad är meningen med den här dokumentationen. Varför 
ska man göra det? (Intervju Mary på Blåbäret 27/11-13). 

 
I kommunen fanns det även pedagogiska nätverksträffar där man arbetade 
med pedagogisk dokumentation med hjälp av Skolverkets stödmaterial Upp-
följning, utvärdering och utveckling i förskolan (Palmer, 2012). Blåbärets 
pedagoger menade också att deras kollegor fyllde en viktig funktion i fort-
bildningen kring pedagogisk dokumentation. Man hade s.k. pedagogiska 
måndagar då man lyfte enbart pedagogiska frågor. De menade att möjlighet-
en att reflektera tillsammans med andra kollegor på förskolan vidgade kom-
petensen och ökade förståelsen. 

Pedagogernas tidigare erfarenheter av pedagogisk 
dokumentation 
Pedagogerna på Blåbäret hade relativt lika erfarenheter av arbetet med peda-
gogisk dokumentation. De hade under många år kommit i kontakt med ar-
betssättet men var i starten av sitt arbete med det utifrån teoretiska ramar. 
Dokumenterat hade man gjort men de saknade tidigare verktyg för att arbeta 
med pedagogisk dokumentation. Pedagogerna berättade att inledningsvis 
handlade pedagogisk dokumentation mycket om prestation. Man gjorde 
dokumentationer för att ”få upp det på väggarna” eller ”bara för att göra 
det”.  

Alltså om man ska börja från början så var det mest att man tog kort på barnen 
och skrev vad har vi gjort för att ha i pärmen eller lite på väggarna. Det hand-
lade mest om vad vi pedagoger och barnen gör på bilden? Man gjorde det bara 
för att göra det, så var det för mig i alla fall. Det är många år som vi har hållit 
på med att dokumentera. Jag har kommit igång ganska bra men det är mycket 
kvar att lära tycker jag, när det gäller mig alltså (Intervju Mary på Blåbäret 
27/11-13). 

 
Att inte ha klart för sig varför man gör något eller hur det ska gå till, gav i 
sin tur upphov till ett visst mått av osäkerhet kring sin egen kompetens.  

Första gången jag kom i kontakt med det var väl för fyra till fem år sedan. 
Kanske då det började komma på tal att man skulle göra pedagogisk doku-
mentation? Sedan från det att det kom på tal, tills dess att man förstod vad det 
faktisk var, den processen har varit väldig lång och väldigt krokig (Intervju 
Paula på Blåbäret 25/11-13). 

 
Arbetet med pedagogisk dokumentation har inneburit att pedagogerna i 
många avseenden har börjat utvecklas i sin yrkesroll. Fler syften har kommit 
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till. Nu handlar det inte längre enbart om att dokumentera en specifik situat-
ion utan även om att identifiera ett lärande som man kan gå vidare med. 

Det var väldigt svårt från början men man växte väl in i det. Från början så var 
det ju, hur ska det här gå? Ja, det har hänt väldigt mycket, alltså från början då 
jag började jobba här 2002. Då hade vi små böcker, sådana här skrivböcker 
(håller upp en liten linjerad skrivbok), där man hade några värdelösa digital-
bilder. Första bilderna från digitalkameran var inte alls så fina. Man klistrade 
in dem och skrev en liten mening under, det var det som var. Sedan har vi gått 
på massa olika föreläsningar och haft pedagogiska måndagar där vi har pratat 
om det här, så man har ju… Från då till nu så har det hänt otroligt mycket. Nu 
har man väl börjat förstå vad pedagogisk dokumentation är för någonting och 
att den hela tiden fortsätter, alltså den tar inte slut (Intervju Mikaela på Blåbä-
ret 28/11-13). 

 
Den mer utvecklade synen på pedagogisk dokumentation ställer större krav. 
Mary säger följande i en intervju: 

Men nu är det annorlunda. Man ska använda pedagogiska dokumentationer 
för att gå vidare och utveckla lärandet hos barnen. Jag har inte så lätt för det 
och håller fortfarande på att lära mig (Intervju Mary på Blåbäret 27/11-13). 

 
Paula är också av samma åsikt dvs. att pedagogisk dokumentation ställer 
högre krav än enbart dokumentation. Hon kopplar detta till sitt uppdrag som 
förskollärare och läroplanen som styrdokument. 

Charlotte: Varifrån kommer dessa krav? 
Paula: Jamen, härifrån arbetet och från läroplanen. Ja sådana saker känner jag! 
(Intervju Paula på Blåbäret 25/1-13). 

Lingonet  
Lingonets avdelning var på en förskola i privat regi. Förskolan hade totalt 
plats för 93 barn. Organisatoriskt bestod förskolan av fem åldersindelade 
avdelningar. Förskolan låg mitt i ett radhusområde med villor runt om. De 
flesta barnen bodde i närområdet med gångavstånd till förskolan. 
 
Avdelningen hade tre fast anställda pedagoger. På Lingonet arbetade: 

• Malin, som var avdelningsansvarig och hade extra timmar utanför 
barngruppsarbetet för att driva avdelningens pedagogiska utveckl-
ingsarbete. Hon hade arbetat i 11 år som förskollärare.  

• Annika, som var barnskötare och studerade till förskollärare. Hon 
hade varit verksam som barnskötare i 13 år innan hon valde att vida-
reutbilda sig till förskollärare. 
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• Johanna, som var anställd som barnskötare men hade en annan ut-
bildning. Hon hade arbetat i 5 år. 

På Lingonet var det 19 barn totalt, varav åtta flickor och elva pojkar. Samt-
liga barn var födda 2009 och 2010 vilket innebar att de var tre till fyra år då 
studien genomfördes. 

Lingonets organisation och arbetssätt 
En dag på Lingonet började med en stor morgonsamling då man stämde av 
vilka som var där samt gick igenom vilka grupper som skulle träffas. Detta 
handlade om såväl reflektionsgrupper för pedagoger samt fördelning av barn 
i projektgrupper. Sedan delade man upp sig i tre grupper. Oftast var två 
grupper inne och hade projektarbete medan en grupp gick ut. Vilka barn som 
var indelade i respektive grupp berodde på vilka som var med i olika projekt. 
Grupperna var därför inte fasta eller helt ”spikade”. Ibland fick nya barn 
tillkomma mitt under pågående aktivitet och andra fick gå ifrån för att delta i 
någon annan aktivitet. Då aktiviteterna satte igång var det fullt fokus på att 
lyssna, skriva och fotografera. Mycket gick ut på att dokumentera stunden, 
ögonblicket. Efter denna aktivitet hade man åter en storsamling innan lunch 
då barnen fick berätta för sina kompisar vad de hade gjort. Ofta förekom det 
uppträdanden av olika slag t.ex. dockteater, cirkusföreställning, dansuppvis-
ning, sagoberättande eller gemensamma genomgångar av bilder. På denna 
storsamling dokumenterades det flitigt. Samlingarna i sig gav lite av en före-
dragskänsla där både barn och pedagoger redovisade olika saker de arbetat 
med.  
 
Processen med att avsluta det man gjorde kändes inte lika tidsinriktad som 
på Blåbäret. En av orsakerna till detta var Lingonets organisation kring mat-
situationen där alla barn åt sina måltider i en gemensam matsal. Detta i sin 
tur ställde inte samma krav på att hålla ett tidsschema, för att avsluta och 
städa undan. Tid kunde därmed ges till att fortsätta med sina aktiviteter utan 
avbrott. Detta gjorde också att olika reflekterande samtal kring projekt, lek 
och aktiviteter flöt in i matsamtalen.  
 
Arbetet med pedagogisk dokumentation var det nav som verksamheten kret-
sade kring. Det var ständigt något som hände och alla verkade sysselsatta. 
Vare sig pedagoger eller barn verkade vara tidsmässigt bundna. Tiden lik-
som bara flög iväg och det var svårt att veta vilka hållpunkter som fanns. 
Många gånger fick rutinsituationer, så som toalettbesök m.m. ske i farten. 
Verksamheten stannade inte av för dessa tillfällen. Rutinsituationerna skedde 
parallellt med en pågående aktivitet. Exempelvis gick barnen själva till toa-
letten efter att de var klara med en aktivitet, eller att en annan pedagog häm-
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tade in dem till toaletten. Den pedagog som ledde dokumentationsarbetet 
fortsatte under tiden med resterande barn.  

Dokumentation i miljön på Lingonet 
Mycket dokumentation satt uppe på väggarna på Lingonet. På förskolan 
fanns särskilda dokumentationsväggar där pedagoger och barn hängde upp 
dokumentationer av olika slag. På dessa dokumentationsväggar fanns olika 
typer av dokumentationer och ”spår”. Med begreppet spår menade pedago-
gerna olika typer av avtryck som fört dokumentationerna framåt. Ofta hand-
lade detta om reflektioner barnen gjort och deras hypoteser kring ett feno-
men. Det fanns både handskrivna observationer, barnintervjuer, teckningar, 
målningar och fotografier. Precis som på Blåbäret presenterades ofta doku-
mentationerna med en övergripande pedagogisk bakgrund som berättade om 
processen kring dokumentationerna, t.ex. hur det börjat och vad som hänt 
under resans gång. Till de bilder och den text som var uppsatt fanns också 
kopplingar till lokala arbetsplanen och läroplanen (Skolverket, 2010a).  
 
I anslutning till dokumentationerna fanns också alster. Det kunde t.ex. vara 
en dockteater de arbetat med eller halvfärdiga lerbyggen. Även foton som 
skulle inspirera barnen till att arbeta med olika material fanns uppsatta. 

  
Bild 2. Dokumentationsvägg 

Ett exempel på en dokumentationsvägg visas ovan i bild 2 där pedagogerna 
dokumenterat ett projektarbete kring is. På denna vägg kunde man följa is-
projektets avstamp med syfte, tankar och idéer. Väggen var i sin tur indelad i 
olika områden. Innanför den blåa rutan stod det om projektets olika ingångar 
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kopplat till läroplanen och förskolans lokala arbetsplan. Här fanns också 
olika tankekartor kring is och vatten. Under dessa beskrev pedagogerna hur 
barnens intresse för is börjat. Barnen hade funderat på hur lång tid det skulle 
ta för vatten att frysa till is. Där fanns en tabell över deras hypoteser, som 
sträckte sig från minuter till dagar. Bilderna bredvid visar då de frös vatten 
för att sedan ta in och måla på. Här hänger också ett barns alster i form av en 
bok som heter: Sagan om isen.  

Pedagogisk dokumentation i förskolans arbetsplan och 
organisation  
På denna förskola arbetade pedagogerna Reggio Emilia-inspirerat och hade 
tillgång till en pedagogista13 och en ateljérista14. I förskolans arbetsplan re-
dogjordes för förskolans synsätt och arbetssätt inom följande områden: bar-
nets rättigheter tillika pedagogers skyldigheter, pedagogers rättigheter, för-
äldrars rättigheter tillika pedagogers skyldigheter, miljön som den tredje 
pedagogen, pedagogisk dokumentation, projekterande arbetssätt, barnens 
pärmar, utvärderingsmodell av Lingonets verksamhet, stöd för barns ut-
veckling och lärande i grupp, utvecklingsområden samt högtider och tradit-
ioner. I denna arbetsplan beskrevs olika teoretiska och filosofiska riktningar 
som förskolan valt att bygga sin verksamhet kring: 

Det är barnets rättighet att omfattas av en barn- och kunskapssyn som står på 
barnets sida. Därför hämtar vi inom Lingonet inspiration från filosofin och 
förhållningssättet pedagogerna har i de kommunala förskolorna i Reggio Emi-
lia. En barn- och kunskapssyn som vi anser förenlig med ett socialkonstrukt-
ionistiskt kunskapsperspektiv. Det är ett sätt att se på lärande som något i rö-
relse och som förändras och skapas i relation mellan barnet/barnen, materialet, 
tingen och miljön. Med denna syn ses barnet som medkonstruktörer av kultur, 
kunskap och identitet (Arbetsplan för Lingonet s. 10).  

 
I förskolans arbetsplan fanns även ett särskilt kapitel om pedagogisk doku-
mentation. Här definierades begreppet, dess syfte, förutsättningar och meto-
der. Det handlade enligt arbetsplanen också mycket om ett förhållningssätt 
och en kultur som kommer med detta arbetssätt. I arbetsplanen fanns även en 
modell av hur processerna såg ut i arbetet med pedagogisk dokumentation 

                                                      
13 Pedagogista är en pedagogisk handledare för pedagoger på förskolan. Med utgångspunkt 
från pedagogernas dokumentationer ska pedagogistorna sträva efter att utveckla och leda 
arbetslag i deras arbete (Lenz Taguchi, 2013).  
14 Ateljeristan ska stödja pedagoger i att hitta ingångar och förbindelser mellan de estetiska 
lärprocesserna och olika ämnesområden som barn fördjupar sig i. Ateljeristans roll är att utgå 
från förskolans material och miljö med inriktning mot barns utforskande och lek. En atelje-
rista arbetar även med handledning av pedagoger med utgångspunkt i olika projekt. De este-
tiska lärprocesserna är atejeristans expertområde (Lenz Taguchi, 2013).  
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(se fig. 1). Modellen var i form av ett cirkeldiagram med olika tårtbitar. Mo-
dellen bestod av följande tårtbitar: 

• Observation 
• Dokumentation 
• Arbetsmaterial 
• Tolka 
• Nya frågor 
• Sammanställning 

Tårtbitar följs medsols och efter den sista, del sex, börjar processen om igen 
på tårtbit ett. I tårtbitarna ges förslag på olika metoder och ytterligare fråge-
ställningar. I mitten av cirkeldiagrammet befinner sig barnet eller barnen 
med pilar ut i varje tårtbit, detta för att inte tappa fokus på dem och deras 
delaktighet.  

 
Figur 4. Modell över arbetssättet med pedagogisk dokumentation 

I samma arbetsplan refererades också till Vygotskijs teori om den proximala 
utvecklingszonen15 och hur pedagogerna tillämpade den i sin verksamhet. 

                                                      
15 Vygotskijs perspektiv på barns utveckling handlade om att de utvecklas i relation till den 
miljö de befinner sig i och de utmaningar som erbjuds där. Socialt samspel och sociala kom-
petenser är enligt Vygotskij nyckeln till lärande och utveckling. Han menade att barns ut-
veckling sker i interaktioner, aktiviteter och utvecklingszoner till skillnad från förutbestämda 
mognadsstadier. Begreppet den proximala utvecklingszonen innebär den närmsta utvecklings-
zon barnet kan nå med hjälp av en vuxen eller en kompis som kan lite mer (Strandberg, 2006, 
s. 149-152, 202). 
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Spännvidden mellan barns kunskaper i barngruppen är ofta stor. För att ut-
mana och använda barnets kunskaper och egenskaper ska pedagogerna ordna 
situationer där barnen kan lära av varandra. Vi kan medvetet använda oss av 
den proximala utvecklingszonen, som är det utrymme som ger möjlighet att 
se, ta in och lära nytt av andra individer (Arbetsplan för Lingonet s.11). 

 
På Lingonet fanns olika typer av möten och forum. Avdelningsansvarig hade 
tre timmar per vecka för planering, utvärdering, uppföljning m.m. De andra 
pedagogerna hade ungefär en timme i veckan i mån av tid. Denna fördelning 
var flexibel och den som behövde tiden bäst fick dokumentationstid. En 
gång i veckan hade de en timmes gemensam planeringstid på dagtid. På 
kvällstid hade de pedagogiska möten varannan vecka med hela förskolan 
eller med alla förskolor i företaget, dvs. med ytterligare tre förskolor. Varan-
nan vecka hade de arbetslagsmöten. Under den perioden jag var där hade de 
också pedagogiska samtalsgrupper en timme i veckan som de turades om att 
gå på. Dessa innehöll litteraturstudier med uppföljningsfrågor och samtalsle-
dare. 

Utbildning och fortbildning 
I en intervju berättade Annika för mig om hur hennes pågående förskollärar -
utbildning på högskolan inspirerat henne i arbetet med pedagogisk doku-
mentation. Hon berättade att en lärare på hennes utbildning fått henne att 
utmana sitt tänkande och göra pedagogiska kullerbyttor. 

Jamen, hon är en sådan där jobbig människa som liksom ska störa allting i 
hjärnan på något vis, så att man måste tänka om hela tiden (Intervju Annika på 
Lingonet 21/11-13).  

 
Sedan fortsatte hon att berätta att det var p.g.a. denna lärare hon inte ville 
arbeta kvar på den gamla arbetsplatsen. Detta exempel visar högskoleutbild-
ningens roll och hur utbildningen formar pedagoger. Det jag menar är att 
utbildningen inte bara ger blivande pedagoger rena kunskaper för att bli en 
förskollärare utan även formar hela deras yrkesroll i praktiken och de val de 
gör.  
 
De övriga pedagogerna på Lingonet (Malin och Johanna) menade att deras 
utbildning främst kom från den egna förskolan vad gäller arbetet med peda-
gogisk dokumentation. Framförallt handlade det om att arbeta med pedago-
gisk dokumentation rent praktiskt i verksamheten. Detta gällde även Annika 
som ger en bild av detta sammanhang i nedanstående citat. 

De erfarenheter jag har jag egentligen fått här kan man säga. De erfarenheter 
jag hade innan var ju mest just det jag har läst om. Här har man ju fått en an-
nan bild av det. Vi sitter med i reflektionsgrupper och jobbar med det. Man re-
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flekterar tillsammans med kollegor och tillsammans med barnen. Det är ju 
aldrig någonting som egentligen är färdigt (Intervju Annika på Lingonet 
21/11-13).  

 
Det handlade även om interna kurser. Som nyanställd genomgick man en 
introduktionskurs i förskolans regi. På Lingonet hade pedagogerna vidare 
kontinuerlig handledning av Reggio Emilia-institutet.  
 
Man ville gärna köpa in externa föreläsningar och kurser. Speciellt intressant 
var det om kurserna/föreläsningarna erbjöd en vetenskaplig koppling. Man 
talade i termer av att man vill ha ett teoretiskt och praktiskt raster. Även om 
viljan fanns, saknades ofta de ekonomiska resurserna. Vid ett tillfälle pratade 
ledningsgruppen om att köpa in en föreläsare men menade att man inte hade 
råd då pengarna redan gått åt till pedagogernas löner. Pedagogerna gav sig 
dock inte utan fortsatte bl.a. att funderade på huruvida det gick att omför-
handla kostnaden alternativt kanske hyra en större lokal och sälja biljetter till 
andra förskolor. 

Pedagogers tidigare erfarenheter av pedagogisk dokumentation 
Då det handlar om vilka erfarenheter pedagogerna på Lingonet hade kring 
arbetet med pedagogisk dokumentation fann jag att det var mycket olika dem 
emellan. Malin hade arbetat med det länge. Annika hade just utbildat sig till 
förskollärare men hade arbetat med det länge som barnskötare och Johanna 
befann sig just i början av att lära sig pedagogisk dokumentation. Hon deltog 
även i en intern kurs i pedagogisk dokumentation under min tid på fältet. 
Intresset att använda sig av detta arbetssätt var dock stort hos samtliga peda-
goger.  
 
I samtal om pedagogernas erfarenheter av pedagogisk dokumentation pra-
tade pedagogerna i termer av då och nu även på Lingonet. De beskrev hur de 
utvecklats i tanke och handling av att aktivt arbeta med pedagogisk doku-
mentation.  

Det var mycket för att fånga kommentarer och få upp dokumentationerna på 
väggarna. Jag tror att det var just det som var själva dokumentationen, att man 
skulle ta kort på vad barnen var upptagna med och verkligen skriva vad bar-
nen gjorde och fånga deras tankar. Det var nog det som gjorde mig nyfiken på 
det här jobbet. Det är spännande. Det blev något mer och det var någonting 
man ville fortsätta med. Man blev mer nyfiken på deras tankar och att det 
skulle ges inflytande. Det tyckte jag var det intressanta (Intervju Malin på 
Lingonet 20/11-13). 

 
I ovanstående citat kan man se hur arbetet med pedagogisk dokumentation 
blev en kraft i sig. Från att tidigare ha fokuserat på att dokumentera ett ske-
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ende och få upp det på väggen växte det till att omfatta andra delar. Doku-
mentationerna i sig, dvs. bilder, spaltdokumentationer m.m. väckte Malins 
nyfikenhet på att närma sig barnens tankar. En annan aspekt är att genom 
arbetet med pedagogisk dokumentation ökades barnens inflytande över sitt 
eget lärande och verksamheten på förskolan.  
 
Att ha en gemensam syn på arbetssättet med pedagogisk dokumentation 
återkom hos samtliga som en viktig faktor för att lyckas med pedagogisk 
dokumentation i vardagen. Viktiga framgångfaktorer var att man förstått 
dess syfte samt hur det i sin tur ska användas. Annika berättade för mig om 
sina erfarenheter från en tidigare arbetsplats: 

Där jag jobbade tidigare så arbetade vi inte med pedagogisk dokumentation 
över huvudtaget, så där var det väl lite sådär. Jag ville försöka få in det men 
de sa att jag kunde göra det. Jag skulle få en timme i veckan för att göra peda-
gogisk dokumentation. Men det är ju ingenting. Man kan inte göra det ensam 
för då blir den inte pedagogisk. På mitt förra jobb visste de nog inte riktigt vad 
pedagogisk dokumentation var, men kände väl att de ändå ville vara delaktiga. 
Då kändes det som att den här arbetsplatsen kanske inte var ett sådär jättebra 
ställe om man ville utvecklas själv (Intervju Annika på Lingonet 21/11-13 ). 

Sammanfattande analys: Vilka förutsättningar för 
dokumentation har pedagogerna? 
I detta avsnitt sammanfattas kapitlet och de båda avdelningarnas förutsätt-
ningar för att arbeta med pedagogisk dokumentation. Dessa förutsättningar 
analyseras med hjälp av begrepp från läroplans- och ramfaktorteori samt 
tidigare forskning.  

Styrning och ramar 
Avdelningarna i denna studie hade delvis samma eller likvärdiga förutsätt-
ningar vad gäller de olika styrande systemen dvs. det ekonomiska, det juri-
diska och det ideologiska. Dessa tre styrsystem är relaterade till varandra och 
förekommer ibland parallellt (Dahlberg et al., 1991). De ekonomiska förut-
sättningarna var likvärdiga då det gällde barnantalet och sammansättningen 
av barngruppen. Båda avdelningarna hade barn födda 2009 och 2010. Blåbä-
ret hade totalt 17 barn och Lingonet totalt 19 barn. Även personalgruppens 
sammansättning var i stort sett densamma med två förskollärare och en 
barnskötare. Personalgruppens sammansättning styrs både ekonomiskt och 
juridiskt då man valt att satsa på att ha två förskollärare anställda per avdel-
ning. Den juridiska styrningen i form av läroplanen (Skolverket, 2010a) och 
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andra förordningar och riktlinjer var också densamma för båda förskolorna. 
Det som skiljde avdelningarna åt var den ideologiska styrningen, detta ef-
tersom Lingonet valt att profilera sig pedagogiskt gentemot ett Reggio Emi-
lia-inspirerat arbetssätt.  

Transformeringsarenan – läroplanen tolkas 
I detta kapitel framgår att arbetet med pedagogisk dokumentation såsom det 
beskrevs i förskolornas lokala styrdokument till stor del byggde på läropla-
nen (Skolverket, 2010a). Detta innebar att formuleringsarenan i förlängning-
en hade stor inverkan på det arbete som bedrevs på realiseringsarenan. I 
Skolverkets utvärdering av förskolan (2008) påpekades att läroplanen i 
många förskolor är ett levande dokument som genomsyrar den verksamhet 
som bedrivs. Den används på såväl kommunal som lokal nivå för att skriva 
egna mål för verksamheten, för kompetensutveckling eller som grund för 
utvärdering. På tranformeringsarenan, i de båda förskolornas verksamhets-
plan respektive arbetsplan, fanns citat ur läroplanen där förskolorna beskrev 
sitt arbetssätt och hur detta går i linje med de intentioner som finns i läropla-
nen. Blåbäret låg närmare formuleringsarenan i det avseendet att de utgick 
från läroplanens rubriker (Skolverket, 2010a) i sin verksamhetsplan. I Ling-
onets arbetsplan beskrevs deras arbete mer utifrån ett Reggio Emilia-
inspirerat arbetssätt. Samtliga pedagoger på båda avdelningarna var med-
vetna om att man på ett eller annat sätt var tvungna att förhålla sig till att 
arbeta med dokumentation om man skulle arbeta i enlighet med sitt uppdrag 
i läroplanen, dvs. att verksamheten ska dokumenteras, följas upp och utveck-
las. Skolverkets stödmaterial (Palmer, 2012) fick rollen av ett styrdokument 
då pedagogerna ofta arbetade med denna bok och refererade till Skolverket 
då de talade om den.  
 
Vad gäller både transformeringsarenan och realiseringsarenan fanns det 
olikheter mellan förskolorna eftersom de hade olika huvudmän. Blåbäret var 
en kommunal förskola och Lingonet drevs i privat regi, vilket gav olika för-
utsättningar. På Lingonet var pedagogisk dokumentation ett arbetssätt kring 
vilket hela verksamheten var uppbyggd. Lingonet tillhörde organisatoriskt en 
Reggio Emilia-inspirerad förskola medan arbetet på Blåbäret var uppbyggt 
utifrån ett mer traditionellt upplägg med fasta aktiviteter och rutiner. Detta 
innebar i sin tur att de båda förskolorna använde sina ekonomiska resurser på 
olika sätt, vilket bl.a. visade sig i Lingonets satsning på pedagogernas fort-
bildning i pedagogisk dokumentation. De hade även mera tid avsatt för re-
flektionsmöten. Skillnaden avspeglade sig även i avdelningarnas organisat-
ion och arbetssätt. På Blåbäret var arbetet med pedagogisk dokumentation en 
av flera metoder för att följa upp och utveckla verksamheten. Vid personal-
brist blev arbetet med pedagogisk dokumentation i regel bortprioriterat till 
förmån för omsorgssysslor. Detta medförde att pedagogerna på Blåbäret 
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upplevde att det var svårt att hinna med arbetet med pedagogisk dokumentat-
ion. På Lingonet försökte man i hög grad upprätthålla arbetet med pedago-
gisk dokumentation vid personalbrist. Det gjordes genom att resurserna till 
omsorgssysslor minskades där det var möjligt. De tyckte också att det var ett 
krävande arbetssätt men deras dagsprogram var organiserat utifrån de olika 
projektarbeten som pågick. Lingonet hämtade kraft i sina teoretiska ingångar 
och menade att dokumentationsarbetet var en ständigt pågående process som 
aldrig kunde bli klar. Detta innebar att de inte blev lika stressade av ofärdigt 
råmaterial. De upplevde inte heller den dubbla pressen av att både dokumen-
tera och arbeta med pedagogisk dokumentation. 
 
Arbetet med pedagogisk dokumentation hade olika förutsättningar mellan 
förskolorna och läroplanen tolkades på olika sätt. Precis som Dahlberg och 
Lundgren (1984) menar så får pedagogiska texter sin mening genom det 
sociala sammanhang de ingår i. Pedagogisk dokumentation skapas alltså inte 
i ett vakuum utan beror till stor del på vilka förutsättningar som finns på de 
aktuella förskolorna. På Blåbäret var arbetet med pedagogisk dokumentation 
ett av flera arbetssätt för att arbeta med dokumentation. På Lingonet var 
pedagogisk dokumentation navet kring vilket hela verksamheten var upp-
byggd. Elfström (2013) menar att arbete med pedagogisk dokumentation 
kräver en organisation som möjliggör tid då pedagoger kan träffas och re-
flektera över dokumentationerna. Annars riskerar detta arbetssätt att bli till 
ett utvärderingsverktyg som tappar hela den bakomliggande filosofiska och 
pedagogiska tanken. 

Utbildning, fortbildning och tidigare erfarenheter 
Pedagogernas utbildning och arbetslivserfarenhet var som jag tidigare be-
skrivit i princip likvärdig på de båda förskolorna. På Blåbäret utgjordes per-
sonalstyrkan av en relativt nyexaminerad förskollärare (Paula), en förskollä-
rare som hade arbetat ett flertal år (Mary) samt en barnskötare som hade lång 
erfarenhet (Mikaela). På Lingonet arbetade en barnskötare som studerade till 
förkollärare (Annika), en erfaren förskollärare (Malin) och Johanna som 
hade en annan utbildning.  
 
Då pedagogerna beskrev sina tidigare grundutbildningar i ämnet pedagogisk 
dokumentation förekom det också skillnader mellan pedagogerna inom re-
spektive förskola. Alla pedagoger utom Annika på Lingonet gav uttryck för 
att de saknade utbildning om pedagogisk dokumentation i sin grundutbild-
ning. Eidevald (2013) menar att den teori pedagoger lutar sig emot då de 
dokumenterar avspeglar vid vilken tidspunkt de utbildade sig. Paula som var 
nyexaminerad sedan ett år tillbaka saknade en fördjupning i ämnet och sa att 
hon fått en 7.5 hp-kurs i pedagogisk dokumentation. Intressant är hennes 
tidigare uttalande om att hon helt saknar utbildning i pedagogisk doku-
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mentation. Då hon beskrev sin kurs i pedagogisk dokumentation menade hon 
att den var uppbyggd på självstudier och man själv fick söka litteratur till 
inlämningsuppgiften. Annika på Lingonet utbildade sig till förskollärare 
samtidigt som jag genomförde fältstudien. Hon berättade med värme om sina 
erfarenheter från sin pågående utbildning. Hon poängterade att hennes 
största inspirationskälla i arbetet med pedagogisk dokumentation var en lä-
rare på högskolan. Enligt Annika var det just den läraren som fick henne att 
tänka annorlunda och nytt. 
 
Fortbildningens upplägg och genomförande skiljde sig åt mellan förskolorna. 
Vad gäller fortbildning i pedagogisk dokumentation så hade Lingonet på ett 
lokalt plan tillgång till handledning av såväl pedagogista som ateljérista. 
Utöver det fanns även ett externt samarbete med Reggio Emilia-institutet 
med återkommande handledning. Som nyanställda på Lingonet gick pedago-
ger en introduktionskurs i pedagogisk dokumentation. På Blåbäret fanns inte 
denna typ av intern fortbildning. Där hade pedagogerna gått på en central 
föreläsning i ämnet som anordnades av kommunen. De deltog även i peda-
gogiska nätverksträffar. Pedagogerna på Lingonet hade sammanfattningsvis 
extra fortbildning i arbetet med pedagogisk dokumentation i förhållande till 
Blåbäret. Dessa skillnader vad beträffar fortbildningen kan därmed ses som 
möjligheter eller hinder för att genomföra arbetet med pedagogisk doku-
mentation. Då Lingonet ville köpa in extern fortbildning kan man förstå hur 
den juridiska styrningen (anställda pedagoger på förskolan) påverkade de 
ekonomiska förutsättningarna, då budgeten gått åt till att höja pedagogernas 
löner och därför inte räckte till fortbildning. Förskolans fortsatta önskan om 
att köpa in fortbildning möjliggjorde dessutom att de såg utanför de ekono-
miska ramarna och försökte samla in pengarna på annat sätt genom försälj-
ning till andra förskolor. Fortbildning kan ses som en ramfaktor. Dahllöf 
(1967) menade att undervisningen formas av ramar. Ramarna i sig är dock 
inte orsaken till ett speciellt utfall. Snarare tjänar ramarna som möjliggörare 
respektive omöjliggörare i en undervisningsprocess (Lundgren, 1999). 
Ovanstående resonemang om fortbildning och dess betydelse leder även till 
frågan om hur innehållet i dessa fortbildningar implementeras i verksamhet-
en. Det blir därmed intressant att utröna hur förhållandet mellan transforme-
ringsarenan och realiseringsarenan ser ut. Pedagogerna gav uttryck för att det 
lät enkelt på föreläsningar men att det visade sig vara svårt att omsätta i 
praktiken. 
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6. Vad dokumenteras? 

I detta kapitel beskrivs vad pedagogerna dokumenterade. Dels handlar det 
om vilka situationer de dokumenterade, dels om vilka aspekter de hade fokus 
på då de dokumenterade.  

Vilka situationer dokumenteras? 
I vardagen på förskolorna dokumenterade pedagogerna alla slags situationer 
som förekom i verksamheten. I denna del av kapitlet beskrivs kortfattat de 
situationer som dokumenterades.  

Tema/projekt 
På båda avdelningarna var tema- och projektarbeten den situation som do-
kumenterades mest. Blåbäret arbetade med tema kroppen som var ett gemen-
samt tema för hela förskolan. Detta var ett projekt som startade utifrån bar-
nens intresse och kunskaper om kroppen. Pedagogerna på Blåbäret berättade 
också att det var ett temaarbete som både små och stora barn kunde relatera 
till. En stor del av dokumentationen på Blåbäret handlade om detta temaar-
bete. Lingonet hade ett gammalt cirkusprojekt som de hållit liv i sedan bar-
nen var 1-2 år. Med sin cirkus hade barnen nyss rest till Italien på en fly-
gande matta. Detta utvecklades med ett lerbyggesprojekt då de försökte 
bygga Colosseum. Vid sidan av detta arbetade de med ett isprojekt. Mycket 
av den dokumentation som fanns på Lingonet rörde dessa projekt. 
 
Många gånger då personalen på de båda förskolorna dokumenterade ett pro-
jekt eller tema var det i samband med någon typ av kreativ eller skapande 
aktivitet. Exempelvis kunde det handla om vattenlek, målning eller lerbygge. 
 
På båda förskolorna berättade personalen om hur de ibland använde sig av 
en låtsasfigur för att ge mer liv åt projektarbetena. På Blåbäret hade man haft 
ett skogstroll som utmanade barnen med frågor kring projekten. På Lingonet 
berättade de för mig om ett tidigare projektarbete de haft som de kallade för 
kommunikationsprojektet. I detta projektarbete hade de använt sig av sagofi-
guren Gruffalon som de brevväxlade med. Förskolan hade tidigare fått till-
stånd av kommunen att sätta upp en brevlåda i skogsbrynet vid ”deras” skog. 
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Gruffalon svarade på barnens frågor i brev som skickades med posten till 
den uppsatta brevlådan. Gruffalon hjälpte barnen med nya hypoteser i sitt 
projektarbete.  
 
De dokumentationer som gjordes av tema/projekt fokuserade främst på föl-
jande aspekter: Utforskande och barns möte med miljö och material, Indivi-
duella och kollektiva lärprocesser, Oväntade ”wow-händelser” samt Socialt 
samspel. 

Fristående planerade aktiviteter och uppgifter  
Fristående planerade aktiviteter så som målning, vattenlek, eller dramalek 
dokumenterades också. På båda förskolorna var jag med om hur pedagoger-
na dokumenterade vattenlek med några få barn (3-4 stycken).  
 
Då pedagogerna dokumenterade bildaktiviteter kunde det både vara en upp-
gift barnen hade blivit tilldelade eller så skapade barnen fritt. Dessa olika 
former fanns på båda förskolorna i samma utsträckning. Varje vecka gick 
båda förskolorna till skogen och det var skogsutflykter som var den mest 
dokumenterade aktiviteten utanför förskolans fysiska område. De doku-
mentationer som gjordes av fristående aktiviteter fokuserade främst på de 
tidigare nämnda aspekterna: Utforskande och barns möte med miljö och 
material, Individuella och kollektiva lärprocesser, Oväntade ”wow-
händelser” samt Socialt samspel. 

Rutinsituationer 
Även rutinsituationer dokumenterades så som t.ex. påklädning, dukning, 
städning och samling.  
 
På Lingonet var det samlingen som var den mest dokumenterade rutinsituat-
ionen, vilket hade att göra med att samlingarna användes för projektarbete. 
Vid nästan alla samlingar hade dokumentationsarbetet en central plats. 
Många gånger skedde också reflektionen med barnen vid dessa tillfällen, 
vilket skrevs ner eller spelades in. I nedanstående exempel från ett samlings-
tillfälle kan man även förstå hur pedagogerna menar att dokumentationerna 
kan vara en produkt att återbesöka för att i sin tur vidareutveckla ett projekt-
arbete.  

Nelly säger att hon ska berätta en saga hon har gjort. Nelly berättar snabbt sa-
gan för sina kompisar och hon vill gärna berätta en gång till. Nelly fortsätter 
att berätta och visa bilder i boken medan kompisarna börjar småprata och en 
del lämnar samlingen. Malin säger då att Nelly kan berätta sagan igen imor-
gon eftersom att den finns kvar och tillägger: – Det som är bra är att både bild 
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och text finns kvar i sagan som vi sparar. Malin reser sig sedan och hämtar 
andra sagor som hänger på väggen. Hon ber Svea berätta om sin issaga för 
sina kompisar. Annika skyndar sig då att ta upp sin telefonför att filma. Malin 
hjälper därefter Svea att berätta sagan genom att fråga om bilderna och be 
henne utveckla berättelsen (Fältanteckning från Lingonet 5/2-13). 

 
De dokumentationer som gjordes av rutinsituationer på Blåbäret fokuserade 
främst på Utveckling och kompetens samt Socialt samspel.  

Traditioner och högtider 
Traditioner var en situation som båda förskolorna aktivt dokumenterade. 
Exempel på traditioner kunde vara födelsedagar, kulturella högtider som 
t.ex. samedagen, alla hjärtans dag eller julgransplundring. Det kunde också 
handla om traditioner som var specifika för förskolan t.ex. miljöveckan, 
vasalopp och sagofester. På Lingonets förskola tryckte man på att högtider 
och traditioner är en kulturell företeelse och att barnen fyller en viktig upp-
gift i att föra traditioner och seder vidare. Det är barnen som lussar, är påsk-
kärringar och dansar runt såväl midsommarstång som julgran. Man ser även 
traditioner som ett gemensamt möte mellan förskolan och familjer (Lingo-
nets arbetsplan, 2012, s.37). 
 
Dokumentationer av traditioner och högtider fokuserade främst på speciella 
tillfällen. 

Fri lek, inne och ute 
Fri lek inne eller ute dokumenterades. Ofta handlade det om att pedagogerna 
följde barnens lek utifrån och observerade vad som hände. Pedagogerna 
analyserade sedan sina foton, eller anteckningar för att hitta trådar att ta tag i. 
Många gånger kopplades barnens lekar och intressen till projekt eller teman. 
Ofta ansåg dock inte pedagogerna att de hade tid att dokumentera den fria 
leken på samma sätt som de dokumenterade planerade aktiviteter. Detta var 
något som pedagogerna på både Blåbäret och Lingonet påpekade. 

Man vill ju också dokumentera det som är inte är uppstyrt. Ibland så kan det 
ju vara några som bara leker helt fritt och det kan vara rätt kul att dokumen-
tera sådant. Oftast blir det inte att man har samma utrymme för att dokumen-
tera dessa händelser för att det är mycket praktiska saker som ska göras (In-
tervju Annika på Lingonet 21/11-13). 

 
De dokumentationer som gjordes av fri lek fokuserade främst på följande 
aspekter: Barnens intressen, Utforskande och barns möte med miljö och 
material, Oväntade ”wow-händelser” samt Socialt samspel. 
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Aspekter som fokuseras i dokumentationerna 
Frågan blir då vilket fokus pedagogerna hade då de dokumenterade. Fokus 
var ofta inte förutbestämt utan uppstod i samband med att de dokumente-
rade. 

Barns intressen 
På båda förskolorna utgick man från en grundfråga: Vad intresserar barnen? 
Frågor kring vad som engagerade barnen och vad som kändes aktuellt i 
barngruppen var viktiga i dessa kartläggningar. På Blåbäret frågade man ofta 
barnen öppna frågor om deras intresse i olika situationer. Dessa kom med i 
dokumentationerna som en fråga intill en bild, t.ex. Vilket är ditt favoritdjur?  
 
På Lingonet försökte pedagogerna väva in barnens aktuella intressen i det 
pågående projektarbetet. Detta handlade även om hur de gör barn delaktiga 
på barnens egna villkor. 

Malin berättar för mig att de har ett cirkusprojekt som barnen har jobbat med 
en längre tid. Berättar hur man som pedagog måste göra en del bortval i arbe-
tet med projekt samtidigt som man ska fånga barnets aktuella intresse i t.ex. 
Hello Kitty eller Spiderman. De kan ju t.ex. uppträda på cirkusen (Fältanteck-
ning från Lingonet 17/1-13).  

Utforskande och barns möten med miljö och material 
Ibland tog dokumentationerna sin utgångspunkt i materialets och miljöns 
betydelse för barns lärande.  

Malin kommer in på avdelningen och berättar för mig och Johanna om hur de 
fortsatt arbeta med is ute. Berättar om hur isprojektet varit så populärt att de 
knappast hunnit ut förrän barnen börjat med att jobba med is. Visar mig två 
teckningar som barnen gjort där hon har dokumenterat deras tankar och kom-
mentarer. De testar hur lång tid det tar för vatten att frysa till is säger hon. 
Många tror att det handlar om dagar. Barnen har inte riktigt fått in begreppet 
timmar. Vi tog tid och kl. 9.00 frös vi den. Malin säger med andan i halsen att 
nu måste vi vara med och följa upp. Det handlar snarare om timmar (Fältan-
teckning från Lingonet den 23/1-13).  
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Bild 3. Ett utforskande av is 

 

Fokus var att få syn på barnens utforskande. Vad gjorde de med det material 
som erbjöds och hur kunde man förstå deras olika experiment? Vad var det 
som fascinerade dem? I ovanstående exempel kan man också förstå hur Ma-
lin vävde in ett matematiskt lärande genom att låta barnen fortsätta utforska 
tidsintervallen mellan dagar och timmar. I detta avseende kan man även få in 
ett naturvetenskapligt lärande av att studera vattnets fryspunkt i förhållande 
till olika förhållanden i klimatet.  
 
Även i fristående aktiviteter var det ofta barnens utforskande som var i fo-
kus. På båda förskolorna var jag med om hur de dokumenterade vattenlek 
som en fristående aktivitet med några få barn som i följande aktivitet från 
Blåbäret:  

Barnen är mycket upptagna av att ösa och hälla vatten vid vattenbordet. Plöts-
ligt får barnen syn på dokumentationer som sitter på väggen och pekar på 
dem. Dokumentationerna handlade om vatten, luft och att flyta. Paula upp-
märksammar det och läser innantill vad det står där. Därefter säger barnen:  
– Vi har också vattenlek. Samma eftermiddag sammanställer Paula en ny 
dokumentation hon kallar vattenlek och volym. Den innehåller sju bilder på 
de fyra barn som deltog. Dokumentationen är tydlig, åskådlig och har olika 
rutor där det står vad som hänt, vad barnen sagt, ett citat från läroplanen samt 
följande citat: ”Lärande sker alltid i en social miljö i lärande med andra” (Fäl-
tanteckning från Blåbäret den 8/4-13). 
 

I exemplet valde Paula att följa och gemensamt med barnen upptäcka vad 
som hände längs vägen och dokumentera det barnen sa och gjorde. Exemplet 
visar också hur barnen själva valde att återbesöka gamla dokumentationer 
som satt på väggen. På Lingonet dokumenterade man också en vattenlek. 
Det som skilde sig mellan deras vattendokumentationer var att Lingonet 
hade denna aktivitet som en del av en dokumentationskurs som Johanna 
gick. Det gjorde att det fanns hypoteser från en tidigare dokumentation som 
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riktade pedagogens fokus samt förslag på olika ingångar att utmana barnen 
med. Man följde barnens utforskande men hade även andra ”kort på fickan” 
att ta till och utmana barnen med. Exempelvis så hade pedagogerna pratat 
ihop sig om olika material och hur de kunde använda dem för att arbeta med 
dess flytförmåga.  

Pedagogerna pratar ihop sig om olika material som kan hjälpa Johanna i sitt 
dokumentationsarbete kring vattenleken. De föreslår bl.a. att man kan se vad 
som flyter, en liten sten eller en stor isbit. De föreslår sedan att barnen kunde 
testa med ballongerna från cirkusleken. Ballongerna kan man fylla med olika 
material så som sand, pärlor eller stenar och se vad som händer (Fältanteck-
ning från Lingonet 8/2-13). 

 
Varje vecka gick båda förskolorna till skogen. Dessa utflykter dokumentera-
des flitigt. Det som dokumenterades i skogen var barns möte med miljön. 
Ibland kunde de hittat saker, t.ex. spår, och andra gånger fick barnen en upp-
gift där slutresultatet dokumenterades. Det som pedagogerna tyckte var mest 
intressant var då barnen själva utforskade naturen och det plötsligt inträffade 
något. Båda förskolorna gick även på olika typer av spårningar i skogen och 
fotograferade djurspillning. 

– Titta, nu har vi bajs här. Gå inte i bajset! säger Mary samtidigt som hon ro-
par: – Har vi någon bajsexpert här? Inget barn svarar. Mary säger för sig själv: 
– Nej, men det är alltid spännande med bajs. Hon tar upp kameran och fotar. 
Vi får kolla när vi kommer tillbaka, säger hon. Vi har ju en ”bajsbok” där vi 
kan titta och jämföra. Det finns också i datorn på Bolibompa och är ett spel 
som heter Hitta bajset! Det kan jag kolla upp efter maten med några barn. Ella 
och Elsa ropar på Mary och säger att: – Här är mer bajs! (Fältanteckning från 
Blåbäret 2/4-13). 

 
Även under den fria leken dokumenterades barns utforskande aktiviteter. 
Mary på Blåbäret berättade i intervjun om hur hon fångat några barns lek 
med bollar på gården. 

Häromdagen hade barnen bollar som rullade på marken utomhus. Då tänkte 
jag: – Åh, gud nu är det jättespännande! Jag gick och tog kort på dem och frå-
gade vad de gjorde. De berättade för mig om vilken boll som rullade fortast. 
Jag gick och hämtade några bollar som var lite mindre för jag ville att barnen 
skulle prova dem också. Jag tog kort på barnens lek med bollar i olika storle-
kar, men jag har inte hunnit sitta ner med dem och de har inte fått berätta vi-
dare om vad de gjorde. (Intervju Mary på Blåbäret 27/11-13).  

 
Vid ett tillfälle observerade jag ett utforskande resonemang även i en tradit-
ionsbunden aktivitet. Följande exempel beskriver Lingonets arbete med en 
barngrupp på alla hjärtans dag.  
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Denna förmiddag är halva gruppen inne och arbetar med lera och halva grup-
pen är ute. Barnen som är ute bygger ett snöhjärta som de målar rött. Senare 
då innegruppen tittar ut ser de ett stort rött snöhjärta på farstukvisten. Plötsligt 
kommer Malin in och tittar ut genom altandörren och utbrister: – Se en ost! 
Då utebarnen kommer in berättar Malin för mig om hur pedagogernas tanke 
varit att barnen skulle bygga ett hjärta i snö eftersom det var alla hjärtans dag. 
Barnen själva tyckte dock att det mer såg ut som en ost. På samlingen frågar 
Malin barnen hur hjärtat kunde bli en ost? Erik börjar förklara varpå Malin tar 
med honom och hämtar papper och penna. Sedan ber hon Erik rita hur han 
tänkte. Då de kommer tillbaka visar Erik upp en bild av ett hjärta och säger att 
när man står framför den runda delen ser det ut som en ost. Sedan vänder Erik 
på bilden och säger att: – Om man står vid den spetsiga delen så blir det ett 
hjärta (Fältanteckning från Lingonet 14/2-13). 

 
Detta exempel visar på hur man arbetar med olika hypoteser i arbetet med att 
bygga ett snöhjärta till alla hjärtans dag. Mycket av utforskandet kom i situ-
ationen att handla om huruvida de byggt ett hjärta eller en ost. Pedagogernas 
tanke från början var dock att skapa ett hjärta i snö eftersom det var alla hjär-
tans dag. I dokumentation som sedan togs med i veckobrevet den veckan 
lyftes dessa ursprungliga tankar. Pedagogerna skriver: 

Alla hjärtans dag infann sig denna vecka och barnen har fått göra hjärtan i 
olika material: – Vi har använt oss av trolldeg, pärlor och ståltråd samt tryckt 
och målat hjärtan med färg. På samlingen har vi sjungit våra vänskapssånger 
som även finns med oss andra dagar också. Barnen har under tiden de skapat 
även fått fundera på vilka de vill ge sina hjärtan till. Under denna text finns en 
bildserie med fyra bilder varav två från snöaktiviteten med det målade hjärtat 
(Lingonets veckobrev vecka 7, 2013).  

 
Detta är intressant eftersom det dokumenterande som skedde i stunden mer 
handlade om barns olika hypoteser kring vad snöskulpturen föreställde. 
Detta kan man tolka som att de valde att följa barnen i den aktuella aktivite-
ten men att de då de dokumenterade i veckobrevet återgick till innehållet 
som var målet med dokumentationen.  

Individuella och kollektiva lärprocesser 
Barns lärande var ofta i fokus då pedagogerna dokumenterade. Pedagogerna 
på båda förskolorna tittade på såväl individuella som kollektiva lärprocesser. 
Pedagogerna var intresserade av många olika aspekter av lärande då de do-
kumenterade. Ibland valde de att se vad lärandet resulterade i, för att andra 
gånger se på vilka processer som ledde fram till ett möjligt lärande. Dessa 
olika perspektiv kunde förekomma parallellt.  
 
Ibland valde pedagogerna att dokumentera specifika ämnesområden som 
t.ex. språk- och skrivutveckling, matematiska aktiviteter eller naturveten-
skap. I dessa dokumentationer blev pedagogernas språkbruk mer fackinriktat 
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och de använde den terminologi som tillhörde ämnet. Då de arbetade med 
vattenlek kom termer som ”flyta”, ”tungt” och ”lätt” in. Ibland kom ett äm-
nesområde in i dokumentationerna genom materialets egenskaper, så som 
naturvetenskap i exemplet nedan där barnen målade med färg på is. Efter en 
aktivitet sa Malin:  

– Isprojektet är intressant! Tänk hur barnen fascineras av vattnet som smälte 
och färgen som for ut på pappret. Man hade kunnat låta dem bara måla, men 
med isen som smälte kom en annan dimension in (Fältanteckning från Lingo-
net 29/1-13).  

 
Barnen hade arbetat mycket med isens smältpunkt i olika former och i 
ovanstående exempel handlande det även om hur isen reagerade med olika 
yttre faktorer så som flaskfärg och pensel. Det barnen målade på isen blev 
inte deras slutprodukt eftersom isen och färgen tog andra skepnader alltef-
tersom isen smälte.  
 
Samma sak gällde följande exempel från Blåbäret hämtat från en skogs-
dokumentation där det stod: “Barnen är väldigt intresserade av att leka med 
pinnar. Nu jämför de sina pinnar för att se vems pinne som är längst.” Här 
kan man se att pedagogerna lyfte in matematik med utgångspunkt i hur bar-
nen hanterade materialet.  
 
På Lingonet la man fokus på det kollektiva lärandet genom att reflektera 
kring hur projekt kan utvecklas genom barnens idéer. Det handlade i det 
läget inte enbart om att barn lärde av varandra utan även att de genom sina 
hypoteser drev lärandet framåt. 

I en aktivitet som går ut på att bygga torn av nopper och duplo samarbetar och 
resonerar tre barn kring hur man på bästa sätt ska bygga ett torn för att sedan 
bygga det tillsammans. Pedagogen säger då att hon ska gå och hämta kameran 
(Fältanteckning från Lingonet den 21/1-13).  

 
På Blåbäret följde man ibland en hel aktivitet i kronlogisk ordning då man 
fotograferade och dokumenterade en process med en tydlig början och slut. 
Då jag intervjuade Mikaela på Blåbäret och bad henne berätta om en doku-
mentation hon var speciellt nöjd med berättade hon om när de planterat sol-
rosor och sedan visade hon en dokumentation i ett barns pärm. Detta är ett 
exempel på att följa ett individuellt barn och dess lärande. Här följer ett ut-
drag ur intervjun. 

Mikaela: Vi hade planterat frön med barnen. Jag dokumenterade när Ella 
planterade ett solrosfrö. Det var väl egentligen den första dokumentationen 
som jag var riktigt nöjd med. Jag kände att det här blev bra! Man fick tillfälle 
att dokumentera för just då var det lite barn. Jag kunde ta ett barn i taget. Vi 
planterade och pratade om hur fröet skulle bli en blomma. Ella fick trycka ned 
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fröna i jorden. Då var ju hon bara två år så hon inte var så jättetalför, men 
ändå väldigt framåt. Jag dokumenterade hela processen från att plantera fröet 
till att vattna. 
 
Charlotte: Skulle du säga att det var själva syftet med dokumentationen att 
följa den processen? 
 
Mikaela: Ja, precis. Det hon gör när hon planterar och prata om det. Den bör-
jade ju växa, så fick hon ju se att den växa och gro. Det hände någonting i den 
här mjölkförpackningen. Sedan pratade vi om hur hon trodde att det skulle se 
ut när den blir klar. Hon funderade väldigt länge och jag fick inget svar. Jag 
fick ställa en fråga till: – Kommer det att växa blommor? Då kunde hon svara 
ett tydligt, Ja, men hon kunde inte själv med egna ord tala om vad hon trodde 
skulle hända. Jag fick ställa lite ledande frågor. Det kändes lite mycket begärt 
av en tvååring att veta hur blomman skulle se ut. Ella ritade hur hon trodde 
blomman skulle se ut. Hon gjorde hon en stor blomma och en liten blomma. 
Här hade hon faktiskt gjort en blomma. Så det är jätteintressant. Sedan fick 
Ella ta hem blomman och plantera den. Det hade ju varit roligt att få tillbaka 
en bild hemifrån när blomman hade växt upp för att då kunna sätta in bilden i 
pärmen också. Det hade det ju varit bra (Intervju Mikaela på Blåbäret 28/11-
13).  

 
I exemplet Mikaela beskrev i intervjun kan man se att hon ville förmedla 
både kunskaper och färdigheter till barnen. Hon hade innan aktiviteten en 
tanke om vart detta skulle leda, dvs. att barnen skulle få plantera blommor 
och att deras förståelse kring naturvetenskap därmed skulle öka. I denna 
situation lyftes också vikten av att vara ensam med ett barn för att ha möjlig-
het att följa barnets tankar och hypoteser. Hon berättade sedan för mig att det 
även skulle ha varit intressant att följa upp denna dokumentation med en ny 
dokumentation som visade hur solrosen blommade. 

Oväntade ”wow-händelser”  
Ibland uppstod oväntade händelser i samband med att barn arbetade med 
något material och/eller reflekterade. Detta var något som pedagogerna lyfte 
ut ur en situation och analyserade. På Lingonet började barnen plötsligt göra 
bokstäver i samband med ett lerbygge. Detta fokuserades sedan i den doku-
mentation som skrevs efter avslutad aktivitet. 
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Martin ställer sina lerkorvar upp. När han 
ställt två bågar bredvid varandra upptäcker 
han att det blev bokstaven M. 
Martin: Ett M, Titta ett M.
Martin fortsätter att rulla lera och gör ett A 
som han nämner för oss.
Erik: Jag ser inte själva A:et. Martin har 
gjort ett A.
Martin: Vet du, det här är ett A

Martin gör flera A:n. Erik gör fönster och efter en stund säger Erik: Ett L, som inte kan stå upp, 
hi, hi.
Varför kan inte ditt L stå upp?
Erik: För att det är för smalt och långt.
Erik: Ett A, titta jag har gjort ett A som inte kan stå upp. Man kan trycka fast det så att det 
fastnar. Så.

 
Bild 4. En dokumentation från arbetet med lera 

På både Blåbäret och Lingonet pratade pedagogerna om dessa oväntade hän-
delser. Det kändes som att det var något speciellt i luften då de berättade om 
dessa tillfällen. De kallade det för DET, ”Aha-stunder”, eller ”Wow-
händelser”. Pedagogerna rycktes med av att prata om dessa tillfällen och 
ibland hade de även svårt att sätta ord på vad de vill beskriva. Annika på 
Lingonet berättade om att hon helst vill dokumentera DET.  

När det händer något DET, alltså när DET händer. Jag kan inte sätta ord på 
vad det är egentligen. Men just då händer det något oväntat i situationen. Det 
är det jag helst vill få in i dokumentationen men oftast händer det här när man 
har en inplanerad aktivitet. Det är ju då det händer! (Intervju Annika på Ling-
onet 21/11-13). 

Utveckling och kompetens 
Att dokumentera enskilda barns utveckling och kompetens var vanligt före-
kommande, särskilt på Blåbäret. Dessa dokumentationer blev ofta till under 
rutinsituationer eller i den fria leken. Som måttstock för att mäta att en ut-
veckling hade skett använde man sig av det enskilda barnets tidigare kompe-
tenser. På Blåbäret dokumenterade pedagogerna barn som lärde sig ta på sig 
ytterkläderna. Dessa bildserier togs på flera barn och sattes in i deras pärmar. 
I dessa dokumentationer kunde man följa en kronlogisk bildserie på ett barn 
som klädde på sig. I dokumentationen stod det: 

Jag har lärt mig att klä på mig själv och jag är bra på det! Sedan finns följande 
citat från läroplanen. Alla barns ska få erfara den tillfredställelse det ger att 
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göra framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva att vara en tillgång i 
gruppen (Dokumentation från Blåbäret).  

 
Denna dokumentation lyfte därmed även barnens självinsikt och självkänsla.  
 
Även på Lingonet fanns det dokumentationer där man lyfte enskilda barns 
kunskaper men då i anslutning till andra aspekter. De förekom sällan som 
dokumentationer av barnens utveckling. Istället beskrevs exempelvis hur 
deras erfarenhet av att arbeta med lera gjort dem till duktiga lerskapare.  

Socialt samspel 
En tradition inom förskolan är att fokusera på det sociala samspelet, vilket 
också förekom i mina observationer. Barns sociala samspel var något som 
fokuserades av pedagogerna. De uttryckte också en viss oro för att detta 
fokus skulle försvinna i och med att man följde projekt, ämnen och proces-
ser. I de fall socialt samspel dokumenterades använde pedagogerna oftast 
termen ”samarbete”. Mestadels dokumenterades samspel i lek men det före-
kom även i organiserade aktiviteter. Då pedagogerna senare reflekterade 
kring sina dokumentationer handlade många iakttagelser om hur de såg att 
barnen tog hjälp av varandra i olika situationer. I följande exempel ville Pa-
ula på Blåbäret dokumentera samspelet mellan barnen: 

Vi sitter runt ett av borden och några barn gör pärlplattor. Plötsligt säger Paula 
till mig: – Har du kameran på dig, kan du ta kort? De samarbetar så bra där 
med paketinslagningen, Anton och Mohammed alltså, säger hon och kastar ett 
öga åt deras håll (Fältanteckning från Blåbäret 20/3-13).  

 
I följande exempel från Lingonet uppmuntrades barnen att hjälpa varandra: 

Nelly (ett barn) tittar på en vägg i byggrummet där det finns bilder på olika 
byggnader t.ex. Eiffeltornet och pekar på det lutande tornet i Pisa. Barnen i 
rummet börjar bygga torn av olika material t.ex. nopper och duplo. Ett barn 
säger att han inte kan bygga ett torn med duplo och pedagogen ber honom 
fråga Lisa (ett barn) om hjälp, eftersom hennes mamma och pappa har sagt att 
hon bygger mycket lego och duplo hemma. Pedagogen säger då att hon ska gå 
och hämta kameran. Efter ett kort ögonblick kommer hon tillbaka och tar när-
bilder på deras torn (Fältanteckning från Lingonet den 21/1-13).  

 
Pedagogerna observerade även olika sociala dilemman som kan uppstå kring 
barn. De använde dokumentationerna för att kunna förstå och tillmötesgå 
olika barn. Ibland dokumenterades barn som hade svårigheter att komma in i 
leken. På Blåbäret fanns t.ex. en lekdokumentation på tre pojkar som lekte 
ihop. Dokumentationen gjordes för att påvisa situationer då en av pojkarna 
som sällan deltog i leken var med. Pedagogerna pratade om och analyserade 
orsaker till att han var sugen på att delta i just den leken. Dokumentationen 
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användes även för att kommunicera detta till föräldrarna på ett utvecklings-
samtal.  
 
Vid ett tillfälle dokumenterade Lingonets pedagoger en samling då barnen 
erbjöds fri dans eftersom det var lite färre barn den dagen. Personalen ville 
kartlägga vad som hände med de lite blygare barnen på en samlingen då 
några av de mer dominanta pojkarna inte var närvarande. Då pedagogerna 
sedan pratade om bilderna fokuserade de på hur flickorna tog för sig då de 
styrande pojkarna var borta.  

Speciella tillfällen 
En del dokumentationer handlade om speciella tillfällen i förskoleverksam-
heten. Dessa dokumentationer visar i förväg planerade situationer t.ex. då 
barnen fiskade i fiskdammen och fick napp på julgransplundringen, eller fick 
ta emot födelsedagskronan. I dessa dokumentationer fanns mest bilder på 
enskilda barn i specifika situationer. 

Hipp Hipp Hurra, för 
Ella som fyller 3 år!

När Ella fyllt får  hon 
dekorera en krona med 
klistermärken. Hon får 
en guldcape på sig och vi 
tänder ljus på tårtan.

Vi sjunger sedan ”ja må 
hon leva ” och hurrar 
sedan för henne.

Efter sången får hon 
blåsa ut ljusen med ett 
sugrör för att inte 
komma så när ljusen.

Förskolan skall sträva 
efter att varje barn 
utvecklar sin identitet och 
känner trygghet i den 
Lpfö 98/10

Paula Grenkvist 
Mars -13

Ella vill att vi ska sjunga 
”Bamse sången”.

 
Bild 5. En födelsedagsdokumentation från Blåbäret 

I denna typ av dokumentationer förekom sällan reflektioner eller redogörel-
ser för barns tankar men ofta fanns det med citat ut läroplanen med kring 
barns identitetsutveckling som i exemplet med födelsedagskronan ovan.  
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Barnens privatliv och kopplingen hemmet – förskolan 
Mycket av dokumenterandet handlade om barnens privatliv och saker de 
gjorde på fritiden. Ibland gavs t.ex. sommaruppgifter som pedagogerna se-
dan valde att arbeta med under starten av höstterminen. Att snappa upp barns 
intressen hemifrån, t.ex. från resor de har gjort var också vanligt förekom-
mande. Att gå på besök till barnens bostäder var något som båda förskolorna 
berättade om.  
 
Vid ett flertal tillfällen tog barnen upp saker som skett hemma på fritiden. 
Innehållet i barnens lekar tog ofta avstamp i händelser från deras egna pri-
vatliv. Detta var något som pedagogerna lyfte in i dokumentationerna och 
problematiserade. 

Då barnen på Lingonet målat med vattenfärg på isbitar flöt färgen ut och såg 
ut som deras vattkoppor. Malin på Lingonet säger till mig att det är kul att få 
vara en del av barnens vardag. Ibland blir det länkar mellan hemmet och bar-
nen via deras upplevelser. I höstas hade många barn vattkoppor. Det var så 
länge sedan säger hon, men det var en gemensam upplevelse för många barn 
mellan förskolan och hemmet. Malin bläddrar i mobiltelefonen bland bilderna 
samtidigt som hon berättar om hur hon nu ser spår av detta då de målar på 
isen. Efter en stund hittar Malin den bild hon sökte på vattkoppor och håller 
upp mobiltelefonen och visar barnen bilden (Fältanteckning från Lingonet 
24/1-13). 

 
På Blåbäret använde man en bokpåse som länk mellan hemmet och försko-
lan. I bokpåsen fanns en figur som hette Molly som fick följa med barnen 
hem över helgen. På samlingen veckan därpå skulle det barn som lånat hem 
Molly berätta ur en dagbok om vad de gjort samt presentera en bok som 
valts ut. Detta var en uppgift som dokumenterades. 
 
Malin på Lingonet säger såhär om kopplingen mellan hem och förskola: 

Pedagogerna har ett ansvar att beskriva något alla barn varit med om. Se sitt 
barns relationer. Skapa förutsättningar för lära känna varandra. Olika former 
av möten t.ex. samkväm, korvgrillning och pysselkväll. Vi måste lära oss mer 
om familjernas traditioner och högtider m.m. för att få ihop hur barnens iden-
titet skapas. Vi behöver bli mer nyfikna av lust för barnens skull. I veckobre-
ven delges familjerna konkreta bilder och våra reflektioner (Intervju Malin på 
Lingonet 20/11-13).  

 
Åter igen kopplar man samman uppdraget kring föräldrasamverkan med 
dokumentation. Man ser dokumentation som en kanal för möten och erfa-
renhetsutbyte kring barnen. Malin menar också att barns identitet skapas 
mellan deras värld hemma och på förskolan. Det är därför det är viktigt att 
dokumentera för att få ihop alla delarna.  
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Sammanfattande analys: Vad dokumenteras? 
Dokumenterandet har beskrivits med utgångspunkt i vilka situationer som 
dokumenterades samt vilka aspekter som hade varit i fokus i dessa situation-
er. De dokumenterade situationerna var delvis desamma på båda avdelning-
arna. Däremot skiljde de sig åt när det gäller vilka aspekter som fokuserades 
i dokumentationerna.  

Vilka situationer dokumenteras? 
På båda förskolorna var det främst tema- och projektarbeten och andra pla-
nerade aktiviteter som dokumenterades. I detta avseende är det viktigt att 
lyfta fram att Blåbärets och Lingonets arbetssätt med projektarbete och te-
maarbete skiljde sig åt. På Blåbäret handlade temaarbetet ofta om ett inne-
håll som pedagogerna styrde, vilket gjorde att dokumentationerna fick en 
retroaktiv och summativ karaktär (Skolverket, 2010b). Dokumentationerna 
gav upphov till alternativa sätt att tänka eller fortsätta med temaarbetet men 
ur ett mer utvärderande syfte. På Lingonet var dokumentationsarbetet den 
motor som drev projektarbetet. Dokumentationerna gjordes i stunden ihop 
med barnen och det var utifrån deras tankar som projekten fortskred. Arbetet 
med pedagogisk dokumentation skedde i en ömsesidig växelverkan mellan 
projektarbetena och dokumentationerna. Det ena gav näring åt det andra och 
tvärtom (Alnervik, 2013;Lenz Taguchi, 2012). Detta innebar att dokumentat-
ionerna blev mer formativa och framåtskridande (Skolverket, 2010b).  
 
På båda avdelningarna dokumenterade man rutinsituationer. På Blåbäret var 
det omsorgsituationerna som dokumenterades mest, t.ex. påklädningen i 
hallen eller matsituationen. Att dokumentera och följa upp ett barns utveckl-
ing och komptens var vanligt förekommande på Blåbäret. Dokumenterandet 
handlade om att kartlägga dessa situationer för att förbättra dem. Detta kan 
förstås utifrån förskolans tradition att göra barnobservationer för att utveckla 
sin egen verksamhet (Lenz Taguchi, 2000). På Lingonet var det samlingar 
som dokumenterades mest av rutinsituationerna. Detta berodde på att sam-
lingarna var den aktivitet där pedagogerna arbetade med det pågående pro-
jektarbetet. Den fria leken var ett område pedagogerna på båda förskolorna 
önskade att de kunde dokumentera mer. De ansåg bl.a. att många doku-
mentationer kom att handla om planerade aktiviteter medan barns fantasi-
värld i den fria leken sällan gavs samma utrymme.  

Aspekter som fokuseras i dokumentationerna 
Som pedagog i förskolan har man stor makt att påverka innehållet utifrån de 
mål som anges i läroplanen vilket kan innebära att vissa områden fokuseras 
mer. Liberg (2012) menar att pedagoger alltid tvingas till aktiva val kring 
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innehållet i sin verksamhet utifrån de didaktiska frågeställningarna. Att välja 
ut vilka aspekter som fokuseras i dokumentationerna innebär att göra sådana 
val. 
 
Då pedagogerna hade fokus på lärande skedde det på många plan samtidigt. 
Ibland hade de fokus på det individuella lärandet hos enskilda barn för att 
snabbt växla fokus till ett kollektivt lärande. De lyfte fram både processer 
och resultat om vartannat. Även flera olika ämnesområden kunde vara i fo-
kus i samma dokumentation, t.ex. teknik, matematik och språk. Pedagogerna 
skiftade både fokus och syfte under dokumenterandets gång i samma doku-
mentation. I detta avseende handlade det inte om vilken avdelning pedago-
gen tillhörde utan snarare om person och situation. 
 
Andra aspekter som var i fokus i dokumentationerna handlade om mer tradit-
ionella fokus för dokumentation som t.ex. socialt samspel, utveckling och 
kompetens. Dessa aspekter var speciellt i fokus på Blåbäret. Det sociala 
samspelet var en viktig aspekt på båda avdelningarna. Det som skiljde dem 
åt i det här avseendet vara att Blåbäret hade mest fokus på samspelet i sig 
och hur barnen utvecklades individuellt, medan Lingonet funderade mer 
kring hur samspelet drev lärandet framåt dvs. vilka faktorer som var viktiga 
för att komma vidare i lärandet. Vid ett tillfälle då Lingonet dokumenterade 
alla hjärtans dag så skiftade deras fokus på innehållet under dokumenteran-
dets gång. Den dokumentation de skickade i veckobrevet till föräldrarna 
handlade om andra saker än det de dokumenterande i stunden.  
 
Intresset för olika kartläggningar fanns på båda avdelningarna. Det doku-
menterades kring olika dilemman för att kartlägga dessa. Nordin-Hultman 
(2004) skriver att det på förskolan finns olika dominerande tankemönster 
kring barn och våra bilder av dem. Detta blir för pedagogerna en typ av fel-
sökningskategorier. Ett av dessa mönster handlade om att pedagoger ville 
förstå vad som ligger bakom olika barns beteende. Detta kunde man se i 
exemplet från Blåbäret då pedagogerna dokumenterade en lek mellan tre 
pojkar där en av dem sällan fick vara med. På Lingonet inträffade en lik-
nande situation då pedagogerna dokumenterade en samlingssituation utifrån 
att de ”styrande” pojkarna var frånvarande den dagen på samlingen. Detta 
för att studera vilka roller flickorna som inte brukade ta för sig lika mycket 
valde att ta. Det här kan man också förstå som ett led i genusarbetet, dvs. att 
erbjuda barn samma förutsättningar. Utifrån såg det ut som att pedagogerna 
hade fokus på samlingen men då de senare berättade om vilket fokus det haft 
handlade det istället om att man ville se hur olika barn fungerade ihop eller 
hur de kunde ta för sig. Jag vill dock påpeka att kartläggningarna i sig inte 
syftade till att sätta in åtgärder mot de enskilda barnen i fråga utan handlade 
om att se hur pedagogerna kunde förändra sin verksamhet. Detta innebar att 
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de i enlighet med vad Nordin-Hultman (2004) föreslår frångått tanken om att 
lägga problemen hos barnen och vänt blicken till sitt eget arbetssätt.  
 
Lyhördheten för barnens privatliv var mycket hög på båda förskolorna. Stora 
delar av dagen gick åt till samtal om deras privatliv kontra förskoleliv. I 
detta vävdes också arbetet med dokumentation in. Det var mycket påtagligt 
att barnen lyste upp och gladdes åt detta.  

Syn på lärande 
Avdelningarnas ideologiska skillnader slog igenom och påverkade deras 
teoretiska blick då de arbetade med pedagogisk dokumentation. Deras syn på 
lärande lyste igenom, även om de inte så ofta i vardagen pratade om vilken 
teori de lutade sig emot. Ibland förde man dock in pedagogiska teorier som 
man resonerade utifrån. Det förekom både vid dokumentationstillfället, dvs. 
i stunden, i de färdiga produkterna samt vid reflektion. Det mest förekom-
mande begreppet handlade om Vygotskijs begrepp den proximala utveckl-
ingszonen. Pedagogerna på båda avdelningarna refererade gärna till detta 
begrepp i sina dokumentationer och det användes flitigt i både tal och skrift. 
Då jag frågade om orsaken till att de valt hans teorier svarade de att de sym-
patiserade med hans sätt att tänka och därför ville koppla hans teorier till 
dokumentationen. Några sa att det var en teori som de har kommit i kontakt 
med via sin utbildning. På Blåbäret förekom begreppet i en vattenleksdoku-
mentation. På Lingonet var Vygotskijs teorier upptagna som mål i deras 
arbetsplan under rubriken ”Barns rättigheter och pedagogers skyldigheter”. 
Jag lade märke till hur dessa tankar även smittade av sig på barnen på Ling-
onet som pratade om att utmana sig själva. Man kan även se att detta påver-
kade pedagogernas förhållningssätt i stunden, både i dokumentationsarbetet 
och i den ”färdiga” dokumentationen. De uppmuntrade bl.a. barnen att ta 
hjälp av varandra eller lyfte fram detta i sina dokumentationer.  
 
Utforskande och lärande var de aspekter som fick störst uppmärksamhet på 
båda avdelningarna. Vad som ansågs vara värdefullt att dokumentera skiljde 
sig åt mellan avdelningarna, något som kan relateras till vad pedagoger lade i 
begreppet lärande. I sin tur kopplar jag det till att det fanns en stor skillnad 
på det ideologiska planet.  
 
På Lingonet var pedagogerna mest intresserade av lärandet som uppstod i 
utforskandet samt tillblivelsen i situationerna. Detta överensstämmer med 
Olssons (2009) och Ungas (2013) forskning där de menar att barns utfors-
kande och experimenterande är i en ständig tillblivelse av ett ”här och nu” 
och ett ”vad kan bli”. Lingonets pedagoger hade i sin arbetsplan tagit ställ-
ning för att arbeta enligt ett socialkonstruktionistiskt synsätt. Där beskrev de 
att lärande är något som är i rörelse och blir till i relationen mellan bar-
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net/barnen, materialet, tingen och miljön. På Lingonet kunde man se hur 
deras dokumenterande av isprojektet tog olika vägar. Ibland handlade det om 
isen i sig som material, andra gånger om hur barn upplevde is, eller barns 
hypoteser om is. Intresset för materialets betydelse i processen kan tolkas 
som att man varit influerad av ett posthumanistiskt perspektiv (Lenz 
Taguchi, 2013). På Lingonet kan pedagogernas nyfikna och öppna frågor ses 
som en effekt av deras teoretiska ställningstagande. De pratade dessutom om 
att ingenting någonsin kan anses färdigt utan att allting befinner sig i en 
ständig tillblivelse, vilket kan relateras till Deleuzes syn på lärande och 
event- begreppet (Olsson, 2012). Att som pedagog bli delaktig i dessa ”wow- 
händelser”, triggade pedagogerna till att vilja fortsätta utforska, reflektera 
och dokumentera ihop med barnen. Detta kan man även se som ett ömsesi-
digt meningskapande. Lenz Taguchi (2000) menar att pedagogisk doku-
mentation är ett redskap för meningskapande och för att ta makten över vil-
ken bedömning som sker. Genom att kollektivt reflektera kring sina doku-
mentationer kan pedagoger även påverka sina lärmiljöer och se nya ingångar 
till olika typer av lärande.  
 
Denna utforskandefokus fanns även på Blåbäret, exempelvis i dokumentat-
ioner av vattenleksepisoden, bolleken och skogsutflykten som beskrivs ovan. 
Detta fokus fanns dock inte i samma utsträckning som på Lingonet. På Blå-
bäret fanns även exempel på dokumentationer där det snarare var den didak-
tiska processen som dokumenterades, hur en aktivitet genomfördes från bör-
jan till slut. Exempelvis kan man se det i Blåbärets planteringsdokumentat-
ion. Här fanns ett underförstått antagande om att barnet hade lärt sig något 
om en plantas livscykel genom att delta i aktiviteten. Denna pedagog hade 
tagit fasta på tanken om att följa barns lärprocesser genom en stegvis doku-
mentationsteknik. Enligt Lindgren Eneflo (2014) så handlar detta om att 
pedagogerna arbetar utifrån ett förutbestämt lärande dvs. att pedagogen på 
förhand har ett mål för vad barnet ska lära sig genom aktiviteten. I exemplet 
med planteringsdokumentationen undervisar pedagogen genom att vägleda. 
Det förekommer ingen gemensam medforskning i aktiviteten vilket kan tol-
kas som att upplägget mer påminner om ett traditionellt temaarbete16.  

                                                      
16 Temarbetet beskrevs i det pedagogiska programmet för förskolan som en metod för att 
under en kortare eller längre period arbeta med ett bestämt innehåll. Ett syfte med temarbetet 
var att ge barn kunskap om ett förutbestämt område som ansågs vara viktig för dem. Temar-
betet skulle även ha en tydlig struktur med en tydlig start, en gemensam upplevelse samt en 
tydlig avslutning. Genom temaarbetet förväntades barnens naturliga nyfikenhet att utforska 
och förstå sin omvärld tas tillvara (Eriksson, 2014, s.11-12.). 
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7. Hur dokumenteras det? 

I detta kapitel beskrivs hur pedagogerna dokumenterade på de båda försko-
lorna. Det handlar om hur de gjorde rent metodiskt för att dokumentera, hur 
dokumentationerna bearbetades, vilka produkter de resulterade i och vilka 
som var delaktiga i dokumentationsarbetet.  

Tekniker för att dokumentera 
För att dokumentera använde man sig av olika tekniker och användningen av 
dessa beskrivs mer ingående nedan.  

Digitalkameror, mobiltelefoner och iPads 
Det allra vanligaste verktyget pedagogerna använde sig av för att dokumen-
tera var digitalkameror men även mobiltelefoner användes. Kamerans egen-
skaper som dokumentationsverktyg diskuterades på båda förskolorna. Peda-
gogerna menade då att kamerans öga kunde se saker man själv missade. 
Kameran och mobiltelefonen användes både till att ta stillbilder och att filma 
med. På Lingonet sattes mobiltelefoner upp på väggarna med häftmassa för 
att spela in en samling från olika vinklar i rummet. 
 
Pedagogerna på Blåbäret filmade inte så mycket. De sa att det var en teknik 
som är lite mer tidskrävande och kräver att alla pedagoger är på plats på 
förskolan. Mary menade dock att film fångar vissa processer bättre i som 
följande exempel: 

Mary berättar för mig om några pojkars lek med bollar på gården. Pojkarna 
berättade för henne om hur de mätte bollarnas hastighet. Marys reflektion var 
att det var svårt att fånga det här rullandet på bild. Kanske det hade gått bättre 
med film. Då kan barnen berätta själva, t.ex. – Här går det lite fortare eller den 
kommer först (Intervju Mary på Blåbäret 27/11-13). 
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Bild 6. Dokumentationsarbete med mobiltelefon 

Att följa med i den tekniska utvecklingen var viktigt. På Lingonet påpekade 
pedagogerna att den tekniska utvecklingen har ändrat förutsättningarna för 
deras arbete med pedagogisk dokumentation, framförallt digitalkamerorna. 
De berättade om hur det var att använda analog kamera.  

Då var det så kul för att då skickade man ju in filmrullen och sen kom bilder-
na någon vecka senare. – Jaha, vad det här vi hade gjort? För allting tog ju 
ganska lång tid (Intervju Malin på Lingonet 20/11-13).  

 
Den analoga kameran, menade de, begränsade deras möjligheter att se vad 
som hände i detalj då de dokumenterade. Man var då tvungen att följa hän-
delseförloppet i steg och riskerade att missa själva görandet. Pedagogerna 
menade att de var så upptagna med att följa varje steg i processen som helhet 
för att få med det i dokumentationen att det tappade fokus på nuet och där-
med missade barnens meningskapande i stunden. Med digitalkamera kan 
man ta hur många bilder som helst och på så sätt följa processen i detalj.  
 
Att avgränsa sig kan vara svårt vilket ofta resulterar i ett material med tusen-
tals bilder i datorn, vilket är svårt att sortera. Detta var ett dilemma som pe-
dagogerna pratade om i förbifarten men inte åtgärdade.  
 
Pedagogerna tog olika sorters bilder på de båda förskolorna. På Lingonet 
gick man gärna nära både barn och material och tog närbilder på barnens 
händer när de arbetade med olika material, t.ex. is, lera eller färg. De allra 
flesta bilderna var individuella eller med ett fåtal barn. Bilderna visade olika 
typen av möten mellan barn, miljö och material. De gruppbilder som togs 
var i samband med högtider och traditioner, julgransplundring, alla hjärtans 
dag och vinterveckan.  
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Bild 7. Hur pedagoger fotograferar till sina dokumentationer 

På Blåbäret togs fler gruppbilder av barn som skapade tillsammans, lekte 
eller byggde något ihop. Dessa bilder var ofta tagna på avstånd. Närbilder 
togs i samband med att t.ex. ett bygge var klart och var då av individuell 
karaktär dvs. handlade om ett enskilt barn och inte en kollektiv process.  
 
På båda förskolorna pratade man mycket om att en iPad är ett bra doku-
mentationsverktyg. På Blåbäret menade pedagogerna att filmning med en 
iPad är ett bättre verktyg för att fånga en utforskande lek än kameror. Peda-
gogerna menade att iPaden förenklade deras efterarbete eftersom det fanns 
appar för olika typer av dokumentation samt att det skulle spara tid då man 
via dessa appar kunde slutföra dokumentationen på stället. Viktigast var nog 
ändå tanken om barnens delaktighet. Om man hade iPads kunde barnen se 
direkt, vara med och klippa in bilder och designa hela dokumentationen på 
plats.  

Lingonet hade precis köpt in iPads och börjat använda dessa. De poängterade 
dock att de behövde sätta sig in i olika lämpliga appar innan de kunde an-
vända dem fullt ut. Under en skogsutflykt med Lingonet så börjar pedagoger-
na resonera kring nyttan med en iPad. På väg tillbaka till förskolan ber barnen 
att får låna kameran för att fotografera. – Nu skulle vi haft en iPad så de kan 
titta direkt, säger Malin och sedan visar hon Johanna en bild som ett barn tagit 
med kameran. (Fältanteckning från Lingonet 4/2-13).  
 

I detta fall tolkar jag det som att pedagogerna menade att skärmens storlek 
på iPaden hade en avgörande betydelse för att ge tillbaka en dokumentation 
till barnen och att det i sig ger en kollektiv reflektion. Pedagogerna hade 
trots allt en digitalkamera med sig, som barnen också kunde titta direkt i.  
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På Blåbäret fanns en iPad som hela förskolan delade på och Mary berättade 
för mig om hur barnen tyckte om detta dokumentationsverktyg. Barnen hade 
tittat på filmerna om och om igen och pratat mycket om dem.  

Anteckningar 
Att skriva anteckningar skedde alltid parallellt med att samma pedagog höll i 
och ledde aktiviteten. Vid de allra flesta tillfällena användes ett kollegie-
block eller en papperslapp och penna. Där skrev man snabbt ner stolpar eller 
längre citat. Allt som skrevs återgavs inte i de färdiga dokumentationerna 
utan användes mer som en bank att hämta citat ur eller för att förstå vad som 
hade hänt i stunden. På Blåbäret var man lyhörd för barnens tankar och re-
flektioner. Mycket fokus låg på att man ville stämma av med barnen att pe-
dagogerna uppfattat deras kommentarer rätt. Det kändes viktigt att kunna 
”pricka in” och återge barnens exakta språk.  

 
Bild 8. En anteckning i stolpar 

Spaltdokumentationer  
På förskolorna arbetade man också med spaltdokumentationer som ytterli-
gare en metod för att dokumentera. På Blåbäret bestod dessa spaltdoku-
mentationer av fem spalter med följande rubriker: Pedagog, Vilka barn? Vad 
gör vi/barnens tankar, Reflektion/pedagogiska tankar och Hur går vi vidare? 
Spaltdokumentationerna användes i olika syften, exempelvis till att följa ett 
temaarbete och kartlägga en specifik miljö eller ett material.  
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På Blåbäret hängde det en femspaltsdokumentation på dörren till skapande-
rummet. Mary berättade för mig att de kartlade vad som hände i rummet vid 
två tillfällen per dag. – Det ska vi bara göra en vecka för att kunna se vad som 
egentligen pågår där inne. Vilka material osv. som barnen använder och hur 
de använder sig av dem (Fältanteckning från Blåbäret 24/4-13). 

 
Här användes en spaltdokumentation för att kartlägga vad som hände i ett 
rum. Syftet var att man skulle kunna använda rummet till fullo och erbjuda 
barnen en förbättrad pedagogisk innemiljö.  
 
På Lingonet bestod spaltdokumentationerna av fem spalter med följande 
rubriker: Upplevelser/utmaningar, Vad gör/säger barnen? Reflektion, Hur 
ger vi tillbaka till barnen och utmanar vidare? samt Kopplingen till arbets-
plan/lpfö eller andra teorier.  

Bearbetning av dokumentationer 
Mycket av dokumenterandet resulterade i olika typer av råmaterial så som 
bilder, filmer, intervjuer eller observationer som pedagogerna använde i sitt 
fortsatta arbete med pedagogisk dokumentation. En hel del av materialet 
förblev oanvänt. Tidsbristen fanns också i efterarbetsstadiet då man skulle ta 
vara på allt insamlat material. Att filma var till stor hjälp menade pedagoger-
na på Lingonet, eftersom kameran ju bara kunde stå där och gå i ett hörn av 
rummet. Det knepiga var att ta vara på materialet efteråt. De påpekade att 
kameran fångar upp så mycket när man filmar och att det är svårt att få tiden 
att räcka för bearbetning av filmerna. Den tid som gavs till arbete utanför 
barngrupp räckte inte till. 
 
För att lagra sina bilder och filmer använde pedagogerna datorer. Att ha en 
backup på en sticka var också vanligt. Oftast skrev de sina dokumentationer i 
Powerpoint-format eller i Publisher. Veckobreven skrevs ofta i Word med 
inklippta bilder. På Lingonet använde de sig av ett programmet Photostory 
då de klippte ihop sina filmer. Pedagogerna valde ofta ut vilka delar man 
skulle fortsätta med efter sina gemensamma reflektionsmöten. På Lingonet 
förekom det i hög grad att barnen valde ut något. Barnen blev delaktiga ge-
nom sina kommentarer och önskemål som lyftes på reflektionsmötena i 
samband med läsningarna av det dokumenterade materialet.  
 
En del av ”råmaterialet” i form av foton, filmer och anteckningar bearbeta-
des och sammanställdes på olika sätt t.ex. i inplastade text- och bilddoku-
mentationer, i olika slags pärmar, i vecko- och månadsbrev, på anslagstavlor 
och i kollegieblock (se tabell 1). Text- och bilddokumentationerna såg också 
olika ut på de båda förskolorna. På Lingonet hade man en mall som beskrev 
vad varje dokumentation skulle innehålla. Enligt denna mall skulle doku-
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mentationen innehålla följande aspekter: Syftet dvs. vad pedagogerna hade 
tänkt och hur situationen har varit förberedd, Vad gjorde barnen? och Vad sa 
barnen? 

Produkter av dokumentation 
De produkter som producerades på de olika avdelningarna i arbetet med 
dokumentationerna var de samma eller liknade mycket varandra mellan av-
delningarna.  
 
I tabellen nedan sammanfattas de olika typer av dokumentationer som pro-
ducerades på de båda förskolorna. Tabellen omfattar både ”råmaterial”, som 
anteckningar, foton och bearbetade produkter som inplastade text- och bild-
dokumentationer. 
 
Dokumentationer Blåbäret Lingonet 

 

Text- och bilddokumentationer X X 
Barnens portfoliopärmar X  
Barnens projektpärmar med olika doku-
mentationer 

 X 

Barns alster, t.ex. lersaker, egna böcker  X X 
Foton och filmer  X X 
Tankekartor  X X 
Veckobrev och månadsbrev X X 
Spaltdokumentationer X X 
Små lappar och anteckningar i pedago-
gernas kollegieblock 

X X 

Tabell 1. Produkter av dokumentationsarbetet 

Här följer en kort beskrivning av dessa produkter: 
• Text- och bilddokumentationer var dokumentationer skrivna i A4-

format med beskrivande texter och bilder.  
• Portfoliopärmar fanns på Blåbäret och var dokumentationspärmar 

med färdiga flikar som handlar om de enskilda barnen. (JAG här om 
mig, JAG lär mig, JAG kan, Vad vi gör, Familj och kompisar och 
JAG tycker). 

• Projektpärmar var dokumentationspärmar som fanns på Lingonet. 
Pärmarna innehöll dokumentationer av barns projektarbeten samt 
individuella dokumentationer, t.ex. från firande av traditioner  

• Barns alster, olika typer av saker barnen skapat.  
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• Foton och filmer i olika tekniska hjälpmedel så som kameror, dato-
rer, mobiltelefoner och iPads.  

• Tankekartor. Kartor som satt på väggen där pedagoger, ibland till-
sammans med barn, ”brainstomat” kring ett begrepp. 

• Veckobrev och månadsbrev till föräldrarna. I veckobreven och må-
nadsbreven fanns foton, observationer, anteckningar och barninter-
vjuer. Ibland fanns även text- och bilddokumentationer i dessa brev. 

• Spaltdokumentationer vilka bestod i tabeller med fem spalter.  
• Anteckningar i pedagogernas block eller på smålappar.  

Vem dokumenterar? 
Att dokumentera var en kollektiv företeelse som ägde rum på förskolorna. 
Ett steg i detta handlade om att fördela roller, dvs. vem gör vad? Under mina 
veckor på fältet var det ibland pedagogerna som dokumenterade och ibland 
barn och pedagoger ihop. Vid andra tillfällen var det barnen själva som do-
kumenterade.  

Pedagogerna dokumenterar 
Ofta var det den pedagog som ledde en aktivitet som dokumenterade samti-
digt. Detta ställde höga krav på pedagogens lyhördhet eftersom hon hade två 
roller på en och samma gång, dvs. både att leda och dokumentera en aktivitet 
eller en händelse. En aspekt av detta handlar om pedagogens närvaro i kon-
takten med barnen. Detta är ett dilemma som fler av dem lyfte på båda för-
skolorna under mina fältstudier och i mina intervjuer. Ibland blev pedago-
gerna själva så uppslukade av arbetet med pedagogisk dokumentation att de 
tappade förankringen till ett här och nu. Detta kunde man förstå då barn 
många gånger fick invänta pedagogers dokumenterade eller egna reflekte-
rande i stunden. Detta kunde även innebära att omsorgsbitarna fick vänta lite 
eller att de kollegor som inte var ledande i reflektionsarbetet fick bryta upp 
och gå ifrån för att ta hand om barnen. Ofta var det barnskötarna som tog 
ansvar för omsorgssituationerna och de lämnade därmed över de pedago-
giska reflektionssamtalen till sina kollegor. Pedagogerna antog på så sätt 
olika roller i arbetet med pedagogisk dokumentation. Totalt sett upplevde jag 
att man hjälptes åt i en kollektiv anda. 
 
Arbetsfördelningen bland pedagogerna då det gällde dokumentationsarbetet 
varierande således. En del dokumenterade hela kedjan medan andra bara var 
involverade i vissa delar. Några av pedagogerna kände sig så osäkra på dato-
rer att de av den anledningen valde att bli observatörer och samla in rå-
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material till dokumentationsarbetet. De skrev observationer, anteckningar, 
fotograferade filmade etc. men gav sedan detta material till en kollega, som 
bearbetade materialet och gjorde bild- och textdokumentationer. De beskrev 
sig som den som ”hjälpte till” med dokumentationerna men inte kunde göra 
några egna. På Lingonet sade Johanna att hon inte dokumenterade något utan 
bara fotograferade och skrev anteckningar som sedan förskollärarna fick 
färdigställa. Det som var spännande med dessa exempel samt påståendet ”jag 
dokumenterar inget”, var att pedagogen som uttryckte detta var mycket aktiv 
i dokumentationsarbetet. Dokumenterade skedde i allra högsta grad genom 
hennes ögon eller öron.  
 
På Blåbäret sade Mary att hon behövde ta hem bilder och texter för att fär-
digställa dokumentationerna eftersom hon kände sig osäker på såväl datorn 
som själva skrivandet. Hon menade att hon hade så höga krav på sig själv att 
hon inte klarade av att slutföra en dokumentation på förskolan eftersom hon 
behövde lugn och ro för att kunna fokusera på sin uppgift. Detta innebar att 
hon ofta tog hem bilder etc. på sticka och gjorde jobbet hemma på kvällen.  

Jag är sån att jag inte kan dokumentera bland alla barnen om jag ska fråga 
dem en sak, formulera mig och samtidigt skriva. Jag kan inte ha barnen runt 
omkring mig. Jag måste vara hemma och ha lugn och ro för att dokumentera. 
Ha lite mer tid också kanske. Jag är inte lika snabb som de andra utan det tar 
lite tid för mig men det är en träning som måste göras (Intervju Mary på Blå-
bäret 27/11-12).  

 
Mary kände sig också osäker på vad hon skulle ta med i dokumentationerna. 
Att skriva kräver att man som pedagog gör ett visst urval av vad som ska tas 
med och delvis gör egna tolkningar i sina texter av vad barnen säger eller 
menar.  

Jag har lite svårt att formulera mig när det gäller dokumentation. Då jag får 
lite ångest. Vad ska jag skriva? Skriver jag rätt? Ja, kanske jag inte ska kom-
plicera det så mycket. Det ska inte vara mycket, det ska inte vara lite och 
dokumentationen ska vara tydlig och säga någonting. Det är det jag måste 
jobba mer med själv, att formulera mig lite bättre (Intervju Mary på Blåbäret 
27/11-13). 

 
Även på Lingonet gav pedagogerna uttryck för en osäkerhet kring att inte få 
med allt. Att som pedagog slitas mellan tankar om process eller produkt är 
knepigt då man dokumenterar.  

Det kan jag känna med dokumentation. Men gud, nu ska vi ju skriva ut det här 
och den här dokumentationen. Men samtidigt blir den ju aldrig färdig. Å, så är 
det ju, den blir ju aldrig färdig! (Intervju Malin på Lingonet 20/11-13).  
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I det konkreta dokumentationsarbetet gjorde sig tidsbristen ofta påmind. Ett 
problem var, som ovan nämnts, att hinna dokumentera samtidigt som man 
ledde en aktivitet. Ett annat stressmoment handlade om att skriva anteck-
ningar eftersom barnen pratade samtidigt som pedagogen skrev.  

 
Även material man arbetar med kan sätta ”käppar i hjulet” för pedagogernas 
önskan att dokumentera.  

Mary berättar för mig: – Jag brukar ta kort som jag sedan använder med bar-
nen. De får titta på bilderna och berätta om dem men idag hann jag inte ef-
tersom gipset torkade så fort (Fältanteckningar från Blåbäret 4/3 -13). 

 
Mary framhöll även att det var svårt att få tid till att reflektera över doku-
mentationerna tillsammans med barnen. 

Det är det där med att få tid för att reflektera och titta på bilderna med barnen. 
Det är ju svårt att få till med dem en och en. Hon funderar en kort stund och 
sedan säger hon: – Man vill ju inte att alla ska vara med samtidigt. (Fältan-
teckningar från Blåbäret 6/3-13).  

 
Även på Lingonet upplevde pedagogerna att det var svårt att hinna med att 
dokumentera. Malin gav uttryck för att detta arbetssätt handlade om att man 
kände sig otillräcklig som pedagog för att man hade för många barn som 
man måste lyssna till och följa upp. Nedanstående fältanteckning är ett ex-
empel på detta. 

Malin genomför en aktivitet med sju barn. Efter aktiviteten då barnen gått 
iväg för att tvätta händerna och Malin torkar av bordet säger hon till mig:       
– Egentligen skulle det bara ha varit med fyra barn och då är det annat. Då kan 
barnen följa varandras tankar och vi har samtal ihop. Sedan tillägger hon att i 
det sociala utbytet barnen emellan och mellan oss allihop, kan det vara svårt 
att snappa upp alla barn. Å andra sidan får de träna på att turas om och vänta 
på sin tur (Fältanteckning från Lingonet 21/1-13). 

 
Johanna vävde in ytterligare ett perspektiv på detta dilemma då hon resone-
rade kring vilket innehåll som man observerar och vad det är man ser bero-
ende på om man är en eller fler som hjälps åt att dokumentera. 

Då man är själv med fyra barn så blir man så fokuserad på något som händer 
med ett eller två av barnen, om de säger eller gör någonting. Då kanske man 
fokuserar mer på det mer än vad som händer någon annanstans. Man tappar 
fokus på barnen som kanske inte gör så mycket. Om man är två pedagoger 
kan man se hela situationen. Står man lite utanför men är i samma rum så man 
får ett större perspektiv på vad det är som händer i situationen. Man fokuserar 
inte på bara ett eller två barn utan på alla fyra barn i rummet. Man ser någon-
ting mer då! Jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva det. Även fastän det är 
fyra barn så kanske det är två barn som tar lite mer uppmärksamhet och som 
pratar och visar på någonting. Då är det viktigt att inte missa de barn som inte 
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tar för sig så mycket. Jag tror det är ganska vanligt att man fokuserar på det 
som händer först då man dokumenterar. Det är jätteviktigt att man låter det 
vara och ser de barn som inte tar för sig så mycket. De kanske gör på sitt sätt 
istället. De kanske iakttar mer än att verbalt och kroppsligt ta för sig (Intervju 
Johanna på Lingonet 18/11-13). 

 
Vid ett annat tillfälle satt barnen och målade på isbitar de frusit. Ett barn bad 
då mig att ta kort på hans isbit eftersom pedagogen var upptagen med att 
dokumentera och att hålla i aktiviteten. 

Martin fortsätter att måla på fisken och när han är klar vänder han sig till mig 
och säger: – Ta den på kameran! Och så pekar han på fisken. Samtidigt som 
detta pågår jobbar barnen febrilt runt bordet med att måla isen innan den smäl-
ter för mycket. Malin går iväg och hämtar mer flaskfärg. Då hon kommer till-
baka slänger hon ett öga på Johanna som står vid laptoppen och tittar på bilder 
och ropar: – Jag har alldeles för många barn här och hinner inte med! Johanna 
kommer och hjälper till att serva vid bordet och fotografera. Malin vänder sig 
igen till Martin och frågar: – Hur var det nu med din fisk? (Fältanteckning 
från Lingonet 24/1-13) 

 
I ovanstående exempel blev Malin tvungen att lämna barngruppen för att 
hämta mer färg och påkallade sedan Johannas hjälp för att fortsätta doku-
mentera och få möjlighet att följa upp Martins fråga. Intressant att notera är 
också hur Johanna passade på att gå igenom bilder i datorn då tid fanns.  
 

Barnen dokumenterar eller vill dokumenteras 
Det förekom även att barnen själva tog bilder med kameran. De sa ofta att de 
ville ta ett foto eller också bad de pedagogerna att gör det. Vid många till-
fällen frågade de även om jag ville ta kort på deras alster. Ibland ville de 
också fotografera processer. Speciellt i arbete med skapande material, så 
som lera, som är ett föränderligt material, dvs. barnen ville att pedagogen tog 
kort innan de formade om lerklumpen till något annat. Många barn gillade 
att deras vardag dokumenterades. De kunde bl.a. säga att de ville att man 
skulle ta kort eller filma men även skriva anteckningar om vad de höll på 
med. Ibland frågade barnen pedagogerna om de fick med det sista de sa eller 
gjorde då de skrev i sina block. Ofta fick de direkt feedback av pedagogen 
som läste upp vad hon skrivit eller visade bilder på displayen i digitalkame-
ran. Då barnen själva pratade om dokumentationsarbetet handlade det ofta 
om att de blev sedda eller lyssnade på. De ville också gärna visa upp produk-
ter t.ex. en väggdokumentation, en dokumentation i pärmen eller ett ler-
bygge. Jag märkte att barnen växte med dessa produkter och att det var något 
som gjorde dem stolta. 
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Harald ber Malin skriva ner allt han har gjort. Malin säger att hon inte hinner 
utan att hon spelar in istället (håller upp iPhonen). Harald vänder sig då till 
mig som sitter snett bakom honom och skriver. Han tittar på mitt antecknings-
block och utbrister: – Allt samtidigt! Malin går runt lerbordet och fortsätter 
fotografera samtidigt som hon berättar för barnen att de inte kan spara lerbyg-
gena idag, men att de sparas på fotona (hon håller upp kamerans display i luf-
ten (Fältanteckning från Lingonet den 31/1-13).  

 
I detta exempel får vi följa hur Harald bad att vi skulle dokumentera det han 
gjorde. Då Harald sa: ”allt samtidigt”, förstår jag det som att han la märke 
till att aktiviteten dokumenterades på olika sätt dvs. både med kamera och 
handskrivna anteckningar. Vanligast förekommande var ändå att barnen ville 
visa upp en färdig produkt t.ex. ett bygge eller en teckning. De var angelägna 
om att visa upp ett resultat och var mycket stolta över sina alster.  
 
I nedanstående exempel kan man också förstå hur barnen hänger med i den 
tekniska utvecklingen då ett barn funderar på varför jag fotograferade med 
en kamera istället för med min mobiltelefon.  

En dag lägger Elsa (ett barn) märke till min kamera. Hon frågar om det är 
min. Elsa går och hämtar förskolans kamera och säger: –Det är vår! Därefter 
säger hon: – Ta kort på mig så får jag se. Då hon senare får syn på min mobil-
telefon tittar hon storögt på den och säger: – Hemma har jag en kamera i tele-
fonen (Fältanteckning från Blåbäret 6/3-13). 

 
Slutsatsen man kan dra av detta är att Elsa är intresserad av de tekniska 
hjälpmedel som finns för att dokumentera samt att hon då hämtar kunskap 
från sin privata arena hemma. I detta exempel kan man också förstå det som 
att hon är van vid att bli fotograferad med mobiltelefon.  
 
Barnen lägger märke till olika metoder att dokumentera på och reagerar på 
olika sätt inför kameran.  

Då barnen kommit till samlingsmattan och får de genast syn på två mobiler 
som sitter uppsatta på väggarna med häftmassa. Telefonerna sitter mittemot 
varandra och spelar in samlingen från olika vinklar. Anna och Maria springer 
runt på samlingsmattan och tittar rakt in i telefonerna som spelar in. Det är 
bara dessa två tjejer som dansar medan de andra barnen sitter och tittar på 
(Fältanteckning från Lingonet 8/2-13). 

 
I detta exempel kan man följa hur barnen reagerade på att bli filmade med de 
uppsatta telefonerna. Valet att filma med olika mobiltelefoner från olika 
vinklar av samling gjorde Anna och Maria mer aktiva medan de andra bar-
nen blev sittande passiva på mattan och tittande på dem.  
 
Följande exempel visar att barnen även dokumenterade sin egen aktivitet: 
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En dag på Lingonet får jag syn på en tabell som sitter uppsatt på barnens nivå. 
Jag frågar då Lisa och Svea om vad det är som hänger där och varför det sitter 
där. Svaret jag får är att det bara är ett papper. Sedan kommer Olle och jag tar 
tillfället i akt att fråga även honom. Han berättar om hur den visar hur många 
varv man sprungit runt klätterställningen. Han pekar sedan stolt på alla sina 
streck och säger: – Titta vad många streck jag har! (Fältanteckning från Ling-
onet 24/1-13)  

 
I detta fall handlar det om en tabell som kommit till spontant under den fria 
leken och som har att göra med att använda en aktivitet (springa runt klätter-
ställningen) för pedagogiska syften genom att koppla på ett annat ämne, i det 
här fallet matematik. 
 
Vid några tillfällen under min tid på fältet problematiserade pedagogerna 
den etiska aspekten i dokumentationsarbetet med barn. Malin på Lingonet 
funderade också mycket kring vem som egentligen styr innehållet i doku-
mentationerna. Vi ett tillfälle sa Malin att hon hade uppmärksammat hur 
barn verkar pejla av pedagogernas för att se vad de är intresserade av. 

Malin rycker tag i mig och säger: – Titta, Nelly kollar hela tiden på oss och 
pejlar av. Jag tror de märker att vi är intresserade. Jag tror de känner på sig 
och stämmer av. Jag har märkt det förut (Fältanteckning från Lingonet 18/2-
13).  

 
Detta är intressant med tanke på hur arbetssättet med pedagogisk doku-
mentation genomsyrade Lingonets verksamhet. Malins iakttagelse visar på 
hur rollfördelningen i dokumentationsarbetet är viktig att tänka på och ta 
hänsyn till. Enligt exemplet ovan kan man alltså tolka det som att barnen 
trodde att de vuxna styrde innehållet i dokumentationerna, vilket är tvärte-
mot vad pedagogerna hade för avsikt att göra. Vi ett annat tillfälle berättade 
Malin också om hur barn ibland ger pedagogerna de svar de vet att pedago-
gerna vill ha. Hon säger bl.a. att barn använder begrepp de vet att pedago-
gerna gillar.  

Sammanfattande analys: Hur dokumenteras det? 

Tekniker 
Tekniskt sett använde sig båda avdelningarna sig av samma verktyg för att 
dokumentera. Verktygen var digitalkamera, iPad samt papper och penna. 
Dessa tekniker överensstämmer helt med tidigare forskning (Bjervås 2011; 
Elftröm 2013; Lind 2010; Olsson 2009; Skolverket 2004) och består i foto-
grafering med kamera, filmning med kamera, observationer och spaltdoku-
mentationer. Det som skilde avdelningarna åt var hur de använde dessa verk-
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tyg. På Blåbäret var pedagogerna noggrannare med att följa en aktivitet i 
kronologisk ordning då man fotograferade. De tog mest gruppbilder på 
många barn under processens gång. Efter avslutad aktivitet togs fler bilder 
på enskilda barn och deras alster. Detta tillvägagångssätt ger signaler om att 
man upplevde produkten som viktig och man dokumenterade barns olika 
steg mot målet. Lingonet filmade oftare och tog fler närbilder på olika aktivi-
teter. Bilderna visade olika typer av möten mellan barn, miljö och material. 
Ibland var det bara ett par händer med på bilden. Fokus var på vad som 
hände i samspelet mellan barnets händer och materialet. Detta kan man tolka 
i linje med att de arbetade utifrån ett posthumanistiskt perspektiv och försö-
ker fokusera de relationer som uppstår mellan olika aktiva agenter, såsom 
barnfingrar och papper och penna, och inte alltid fotograferade hela barnet 
(Lenz Taguchi, 2013). Lingonet var den mest uppfinningsrika avdelningen i 
användning av de tekniska verktygen, t.ex. kameror. Pedagogerna satte bl.a. 
upp telefoner på väggen, som filmade olika vinklar av samma aktivitet. De 
tog även hjälp av sina privata telefoner då kamerorna var upptagna. Därmed 
kan man se de tekniska verktygen som både begränsande eller möjliggörare.  
 
Lingonets arbetslag såg dokumentationsarbetet som en typ av fortbildning, 
varför de då och då tipsade varandra om program, appar osv. Arbetet med 
anteckningar och spaltdokumentationer skiljde sig inte åt nämnvärt utan åter 
igen handlade om hur efterarbetet med dessa produkter lades upp. Vad gäller 
de produkter som producerats i samband med dokumentationsarbetet var det 
desamma förutom i ett avseende. Barnens dokumentationspärmar hade olika 
innehåll. Blåbärets bestod av ett förutbestämt innehåll i form av flikar som 
handlade om det individuella barnet. Pärmarna på Lingonet innehöll främst 
dokumentationer från olika projektarbeten men även individuella doku-
mentationer från exempelvis traditionsfirande. 
 
Den tekniska utvecklingen var dock inte enbart av godo utan begränsade 
även pedagogerna i arbetet med pedagogisk dokumentation. Dels handlade 
det om den ekonomiska aspekten och resursfrågor dvs. att kameror, datorer 
och iPads är dyra och inte räckte till. Utöver de materiella resurserna krävs 
även ökad teknisk kompetens för att kunna använda dessa verktyg. På båda 
förskolorna fanns det en pedagog vardera som öppet uttalade rädsla för olika 
tekniska verktyg att dokumentera med. Antingen kan man tolka detta som att 
pedagoger inte ville lära sig att hantera t.ex. digitalkameror, iPads och olika 
dataprogram eller som att det skulle gå fortare att låta en van kollega skriva i 
datorn. Detta gör att tiden kan ses som en ramfaktor även i detta samman-
hang. Tidsbrist kan leda till att vissa kollegor blir specialister på teknik och 
då dessa inte kan hjälpa till eller har tid går arbetet i stå.  
 
På Blåbäret upplevde jag att man tyckte att produkterna i sig var det viktiga. 
Att fylla pärmar, få upp dokumentationer på väggarna kändes angeläget och 
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viktigt. De ville gärna avsluta dokumentationerna och att alla barn skulle få 
en egen dokumentation. På Lingonet låg mycket av fokus på processerna i 
sig och många produkter såg aldrig dagens ljus utan dokumentationerna för-
blev i ett block eller i en dator. De produkter som var viktiga för dem att ta 
fram handlade mer om skapandealster så som t.ex. byggen eller egna böcker 
barnen gjort. Dessa stod i sin tur framme för att ge ny inspiration till barnens 
dokumentationsarbete. Så som jag förstod det såg inte pedagogerna på Ling-
onet det som färdiga produkter, utan snarare som en länk i kedjan i arbetet 
med pedagogisk dokumentation. Att avgränsa sig var svårt vilket ofta resul-
terade i ett material med tusentals bilder i datorn som förblev oanvända. 
Detta var ett dilemma som pedagogerna pratade om vid upprepade tillfällen i 
vardagen men aldrig ändrade på.  

Pedagogers arbete med dokumentation 
I de allra flesta fall upplevde pedagogerna att pedagogisk dokumentation var 
något som utvecklade verksamheten men det fanns även tankar om svårig-
heter med att dokumentera. Ambitionsnivån var högt ställd och man ville 
väldigt mycket. Känslan av otillräcklighet uppkom också eftersom det i det 
vardagliga arbetet ofta tillstötte hinder av olika slag. Bristen på tid var ett 
problem som pedagogerna på båda förskolorna nämnde.  
 
I läroplanen är det inte framskrivet hur arbetet med pedagogisk dokumentat-
ion ska genomföras. Det är heller inte reglerat hur mycket planeringstid eller 
reflektionstid pedagogerna ska få för att genomföra detta arbete. Att doku-
mentera är ett arbetssätt som ställer höga krav på dem som dokumenterar. 
Att både leda och dokumentera krävde att pedagogerna skulle vara närva-
rande i nuet samtidigt som de dokumenterade. I studien blev det synligt hur 
ramfaktorer, så som barngruppens storlek, antal pedagoger samt materialet 
påverkade dem i dokumentationsarbetet. Vad gäller de ekonomiska ramarna, 
t.ex. barngruppens storlek och arbetslagets storlek, fanns det inte så mycket 
de kunde påverka. De kunde påverka hur de organiserade arbetet, vilket 
material och vilka miljöer de valde att arbeta i. Dessa dilemman lyste ige-
nom i deras vardagliga kommentarer i samband med arbetet med doku-
mentation.  
 
Pedagogerna fann det tufft att hinna med att dokumentera och bearbeta 
dokumentationerna. Ibland hann man dokumentera och fotografera men inte 
ta hand om detta råmaterial. Det medförde att materialet hopade sig i datorn 
och fotokatalogen växte. Elfström (2013) har också uppmärksammat dilem-
mat kring användningen av allt insamlat material. Hon skriver att det stora 
problemet handlar om hur pedagogerna ska kunna tillvarata och hinna bear-
beta de observationer som ständigt pågår. Situationen resulterade ofta i stress 
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och en känsla av otillräcklighet. Det som framträdde var att komplexiteten 
med pedagogisk dokumentation gav en känsla av att man aldrig blev klar. 
 
Några pedagoger dokumenterade hela kedjan medan andra ryckte in och 
t.ex. antecknade eller tog kort. Därmed kan man se hur arbetet med doku-
mentation och pedagogisk dokumentation, gav pedagogerna olika ansvars-
områden. I arbetet med att färdigställa dokumentationerna överlämnades 
ansvaret många gånger till förskollärarna. Detta är i linje med vad Eriksson 
(2014) såg i sin studie. Hon menar att arbetsdelningen mellan de olika yr-
keskategorierna mestadels var traditionell i den meningen att alla förvänta-
des att göra alla arbetsuppgifter, men att arbetsuppgifterna skiljde sig åt i 
arbetet med planering, dokumentation och utvärdering, som förskollärarna 
hade ett större ansvar för. Där blev det synligt hur formuleringsarenan lett till 
en tydligare arbetsdelning. 
 
Några pedagoger tyckte också att det var svårt att dokumentera på förskolan 
och tog hem dokumentationsarbetet. Att ta hem en USB-sticka med bilder på 
barn är en etisk fråga. Det kan vara ett riskfyllt förfarande då bilder på barn 
kan komma på avvägar. Att pedagogerna valde att använda sina egna privata 
telefoner är av samma skäl diskutabelt. Det visar också hur gränserna mellan 
arbetsliv och privatliv riskerar att suddas ut. Ur ett juridiskt perspektiv 
(Dahlberg et al., 1991) handlar det också om en arbetsmiljöfråga när man 
måste sitta hemma på fritiden och arbeta. 

Barn och dokumentation 
På båda avdelningarna fick barnen inflytande och blev delaktiga i doku-
mentationsarbetet (jfr Elfström Pettersson, 2014). På Blåbäret var barnen 
mycket nyfikna och även de ville dokumentera eller låta sig dokumenteras. 
Oftast kopplades detta till en färdig produkt. Barnen verkade mycket glada 
och stolta över den färdiga produkten. Det var mestadels pedagogerna som 
dokumenterade men de var även lyhörda då barnen själva ville fotografera 
och lät dem ta kort. Vem som dokumenterar är i sig en fråga som berör barns 
delaktighet och demokrati på förskolan. Demokrati har sedan länge varit ett 
begrepp som förskolan arbetar med. I det svenska samhället har de demokra-
tiska värdena en viktig plats och dessa tankar ska väckas redan på förskolan. 
En del av demokrati handlar om rätten till inflytande. Westlund (2010) me-
nar att barns delaktighet i förskolan numera handlar om att de ska få infly-
tande för sin egen skull och inte bara i ett fostrande syfte i självständighets-
utveckling.  
 
Barnen på Lingonet var till skillnad från Blåbärsbarnen mer intresserade av 
att själva skapa en dokumentation. De såg sig själva som en viktig del i arbe-
tet med pedagogisk dokumentation och ville vara ”regissörer” och påverka 



 

114 

processen. De reflekterade ofta högt och stämde av med pedagogerna att det 
hade noterats. Pedagogerna var ofta lyhörda och gav feedback och utmanade 
barnen. Lind (2010) kallar detta växelspel för ompositioneringar. Hon menar 
även att maktförhållandet skiftar i dessa lägen då det gäller kunskap och 
innehåll. Vid ett tillfälle diskuterade en av pedagogerna på Lingonet även 
den etiska aspekten vem som styr innehållet i dokumentationerna och om 
barn gör det som de tror vuxna förväntar sig av dem.  
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8. Hur används dokumentationen? 

I detta kapitel redogörs för hur dokumentationer användes. Först presenteras 
kortfattade beskrivningar av hur produkterna av dokumentationsarbetet som 
presenterades i kap. 7 användes. Därefter beskrivs hur dokumentationerna 
användes i relation till nedanstående kategorier: 

• Pedagogerna 
• Barnen 
• Föräldrarna 
• Omvärlden 

I anslutning till beskrivningen av hur dokumentationen användes behandlas 
också frågan om varför pedagogerna arbetade med pedagogisk dokumentat-
ion, eller annorlunda uttryckt, vilka syften de hade med pedagogisk doku-
mentation.  

Hur används produkterna? 
Enligt tabell 1 i föregående kapitel resulterade dokumentationsarbetet i olika 
produkter. Här följer en kort beskrivning av produkternas användning. 

• Text- och bilddokumentationer är dokumentationer som är skrivna i 
A4-format med beskrivande texter och bilder. Dessa sattes upp på 
dokumentationsväggar eller sattes in i barnens pärmar och användes 
för att reflektera kring av barn, pedagoger och föräldrar. 

• Portfoliopärmar som fanns på Blåbäret var dokumentationspärmar 
med färdiga flikar som handlade om de enskilda barnen. De använ-
des av barnen för att gå tillbaka och titta i, i reflektionsarbetet för att 
återkoppla eller finna nya ingångar till ett fortsatt arbete samt i sam-
tal med föräldrarna.  

• Projektpärmar var dokumentationspärmar som fanns på Lingonet. 
Pärmarna innehöll dokumentationer av barns projektarbeten samt 
andra individuella dokumentationer t.ex. från firande av traditioner. 
De användes på samma sätt som portfoliopärmarna. På båda försko-
lorna stod pärmarna framme och barnen kunde gå och titta i dem.  

• Barns alster användes för att utveckla projekt och teman. 
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• Foton och filmer i olika tekniska apparater så som kameror, datorer, 
mobiltelefoner och iPads. De användes för kommunikation och re-
flektion dels under aktivitetens gång och dels i efterhand då filmer 
och foton analyserades. I båda fallen kunde barnen delta.  

• Tankekartor var kartor som satt på väggen där pedagoger, ibland 
tillsammans med barn, ”brainstomat” kring ett begrepp. De använ-
des för att påminna om och hålla fokus på ett aktuellt innehåll. Dessa 
byggdes även på med nya dokumentationer och bilder allt eftersom.  

• Veckobrev och månadsbrev till föräldrarna. De användes för att in-
formera och engagera familjerna och hade funktionen av en länk 
mellan förskolan och hemmet. 

• Spaltdokumentationer som bestod i tabeller. Dessa användes som 
underlag till reflektionsarbetet.  

• Anteckningar i pedagogernas block eller på smålappar användes som 
underlag till text- och bild dokumentationer samt för att reflektera 
kring.  

Pedagoger 
Pedagogernas använde sina dokumentationer för att reflektera och utveckla, 
följa upp och utvärdera samt fortbilda.  

Reflektera och utveckla 
Reflektionsarbetet kring dokumentationerna skedde på många plan. Oftast 
reflekterade pedagogen först enskilt för att sedan dela sina iakttagelser med 
sina kollegor. Det förekom både spontana möten och planerade reflektions-
mötena med en dagordning. Båda typerna av möten var viktiga för arbetet 
med pedagogisk dokumentation. Malin sa så här om reflektionsarbetet till-
sammans med kollegorna: 

Det är ju någonting som har utvecklats under tiden som är väldigt intressant. 
Man får ju ut ännu mer än om man är ensam och reflekterar. Och även att man 
reflekterar med barnen. Man kan ge tillbaka en situation med barnen och prata 
om vad de har gjort och höra vad de har att säga om den (Intervju Malin från 
Lingonet 20/11-13). 

 
Pedagogerna kunde reflektera högt för sig själva då de t.ex. plockade undan. 
Vid dessa tillfällen fanns även barnen med i bakgrunden och kunde höra sina 
pedagoger reflektera högt för sig själva om det de gör eller just gjort.  

Barnen har precis avslutat en leraktivitet då de arbetat med att försöka bygga 
Colosseum. Malin städar undan efter dem samtidigt som hon tänker högt och 
säger: –Det var roligt att Anna tog till sig principen att sätta ihop fönstren. 
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Svårt att veta vad som var roligast? Sätta ihop eller göra fönster? Speciellt kul 
att det var Anna eftersom hon inte brukar hålla på så länge utan byter aktivitet 
lite då och då. Malin fortsätter att prata med mig om hur mycket barnen lär sig 
av att prova på. Exempelvis hållfasthet säger hon. – Lerkorvar som går av, 
prova och upptäcka. Under arbetets gång valde barnen att göra bokstäver i lera 
istället. Det är många spår man kan gå vidare med. Malin säger att det är svårt 
att välja vilken ingång man ska ta då man som pedagog ger dem en uppgift 
och sen vill man ju inte lägga sig i för mycket om barnen väljer ett annat spår 
(Fältanteckning från Lingonet 22/1-13). 

 
I exemplet reflekterade Malin över vilken mening aktiviteten hade för bar-
nen och vad de lärde sig i aktiviteten. Hon reflekterade även över sin egen 
roll och de val hon gjorde. Malin funderade över vad hon hade haft fokus på 
då hon dokumenterat. Hon reflekterade kring både innehåll, upplägg, barns 
intresse samt enskilda barns personlighet och avslutade med en självreflekt-
ion kring sitt egna förhållningssätt. Arbetssättet i sig erbjuder på så sätt 
också en individuell fortbildning eftersom pedagogerna ofta reflekterar över 
sitt eget didaktiska handlande i stunden. Det finns också inslag av formativ 
bedömning då Malin reflekterar kring flickan Annas lärprocesser.  
 
Gemensamma reflektioner kring dokumentationer förekom hela tiden. Man 
bollade sina tankar och syften med varandra. Ibland skedde det som nämn-
des ovan spontant i vardagen, som i följande exempel: 

När jag kommer in på avdelningen står alla tre pedagogerna och tittar i en 
dokumentationspärm. Alla hejar glatt och Johanna säger: −Ja, här står vi! De 
pratar om hur dokumentationerna inte alltid måste sitta på väggen. Malin be-
rättar om hur barnen på 1-årsavdelning gick runt med sina dokumentationer 
och visade varandra. Hon säger att det är viktigt att barnen har tillgång till sina 
dokumentationer, att de har både och. Inte bara i pärmen eller på väggen utan 
att de även kan ha egna bilder att gå runt med. Alla tittar vidare och pratar om 
ett gammalt snigelprojekt de haft. Johanna har under detta spontana reflekt-
ionstillfälle gått ifrån två gånger för att trösta barn som varit ledsna eller har 
haft en konflikt. Malin och Annika fortsätter samtidigt att reflektera tillsam-
mans (Fältanteckning från Lingonet 31/1-13). 

 
Här kan man se hur pedagogerna använde sig av pärmen för att hitta inspirat-
ion. Samtalet handlade om hur de skulle underlätta för barnen att använda 
sina dokumentationer. Mellan raderna kunde jag också tolka det som att, 
pedagogerna kände sig lite skamsna för att de reflekterade ihop i barngrup-
pen, då de sa: ”Här står vi!”. Intressant var att Johanna tog hand om om-
sorgsbitarna medan förskollärarna fortsatte reflektionen. Detta var ett feno-
men jag la märke till vid fler tillfällen, dvs. att pedagogerna blev så uppe i 
reflekterandet att allt annat tillfälligt blev satt i pausläge. 
 
Agendan på de organiserade reflektionsmötena varierade. På Blåbäret disku-
terades ofta produkterna av dokumentationen och deras användning. Exem-
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pelvis hur pärmarna skulle användas och vad de skulle innehålla. Även sam-
tal om innemiljöns betydelse lyftes till reflektion. På Blåbäret reflekterade 
man även mycket kring vilka olika dokumentationsverktyg som kunde fånga 
barnens upplevelser bäst. För dem var det viktigt att hitta fler ingångar att 
göra läsningar kring. Exempelvis blev detta synligt då Mary funderade kring 
hur man på bästa sätt skulle få fatt i barnens bollek. Hon ville med teknikens 
hjälp försöka vidga sitt seende och dokumentera ur ett bredare perspektiv. 
De provade även att använda olika dokumentationsväggar för att bjuda in 
föräldrar till sin verksamhet. På Lingonet handlade reflektionsmötena oftare 
om enskilda dokumentationer och hur man skulle få syn på olika vägar att 
utmana barnen genom det som framkom i dokumentationen.  
 
Pedagogerna på Lingonet återbesökte dokumentationerna för att gemensamt 
reflektera kring dess innehåll. Till hjälp i dessa reflektioner hade de även den 
pedagogiska cirkeln som beskrev deras arbetssätt med pedagogisk doku-
mentation samt olika spaltdokumentationer. Arbetet med pedagogisk doku-
mentation fyllde en viktig retroaktiv funktion genom att man kunde gå till-
baka till sina dokumentationer för att hitta spår att gå vidare och arbeta med. 
Projektarbetena som drevs på så sätt framåt av dokumentationerna som där-
med fick en proaktiv funktion.  

När jag började här så förstod jag inte vitsen med att det var så många som 
dokumenterade. Ju mer tiden går så ser man att man kan gå tillbaka till doku-
mentationerna för att se vad som hände i den här situationen. Jag tycker det 
blir lite mera ”kött på benen” i projekten också (Intervju Johanna på Lingonet 
18/11-13). 

Följa upp och utvärdera 
Man följer också upp och kartlägger barns kunskaper. Detta sker ofta i an-
knytning till ett projekt eller temaarbete.  

På ett reflektionsmöte pratar pedagogerna om sitt tema ”kroppen”. På det mö-
tet kartlägger de också vilka kunskaper barnen tillägnat sig hittills i temaarbe-
tet. De pratar om hur barnen kan kroppsdelarna och kroppens funktioner. Det 
baserar de på det faktum att barnen pratar mycket om kroppen. Pedagogerna 
berömmer barnen och säger: − Kroppen är de duktiga på nu! (Fältanteckning 
från Blåbäret 5/3-13).  

 
Ibland reflekterade pedagogerna över nyttan med de dokumentationer som 
t.ex. fanns i barnens pärmar. På ett av reflektionsmötena med arbetslaget på 
Blåbäret kom följande resonemang upp kring barnens pärmar: 

Pedagogerna börjar resonera kring portfoliopärmarna och säger: − Får vi in 
mer dokumentation den här terminen? Ska vi kanske ta bort flikarna? Det är ju 
lite svårt med flikarna säger någon. Olika tankar far fram och tillbaka. En an-
nan pedagog påpekar: – Alla rubriker ska ju vara med i pärmen och sedan kan 
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de ju dokumentationerna sorteras in efter barnens ålder. Slutsatsen de drar är 
att pärmarna inte ska vara så individuella utan spegla hela gruppen. Paula 
konstaterar att tidigare såg de bara barnet och skrev om det. Nu när de har 
kommit en bit på väg, då känns ju flikarna lite sådär (Fältanteckningar Blåbä-
ret 18/3-13).  

 
Diskussionen ovan illustrerar hur pedagogerna upplevde att pärmanas flikar, 
med sin inriktning på det individuella barnet, inte längre stämde överens 
med deras arbetssätt. På samma reflektionsmöte reflekterade de kring sina 
dokumentationer från temat ”kroppen”. De tittade på sina anteckningar och 
följde upp var de befann sig i temaarbetet samtidigt som de pratade om hur 
de skulle utveckla det. Reflektionsarbetet skedde på många nivåer och inne-
höll även en självgranskning av pedagogernas egen roll i dokumentationsar-
betet. 

På Blåbärets reflektionsmöte pratar de om sitt nuvarande temaarbete,” krop-
pen”, kopplat till dokumentation. De summerar även vad de har gjort. De tittar 
i sina anteckningar och säger: − Alla barn har fått göra fot- och handavtryck! 
Mary påtalar att man även borde få in andra situationer som berör barnens er-
farande av kroppen. Tillsammans konstaterar pedagogerna att “kroppen” är ett 
stort ämne. Paula säger: − Hur man mår har också med kroppen att göra. Mary 
visar en tankekarta de gjort som man kan fylla på (Fältanteckning från Blåbä-
ret 18/3).  

 
I detta exempel om temaarbete kopplat till dokumentation kan man se många 
olika tankar. Dels använde de en summativ bedömning då de sammanställde 
och prickade av att alla barn fått göra kroppsavtryck. Reflektionen ledde 
även till en formativ bedömning då de började titta på vilka bitar de missat 
att erbjuda barnen. 
 
Malin på Lingonet pekade på att pärmarna också har en retroaktiv funktion 
genom att man kan se en barngrupps utveckling. Man kunde följa alla pro-
jekt och barnens lärande i dessa pärmar. Det handlar även om att följa upp 
och se till att alla erbjuds att delta i meningsfulla sammanhang ur ett rent 
demokratiskt perspektiv.  

Malin tittar på pärmen igen och säger: − Det är bra att följa en barngrupp och 
vara delaktig och se deras utveckling. Hon ställer tillbaka pärmarna och berät-
tar att de har inga ansvarsbarn utan använder sig av tre olika checklistor för att 
alla barn skall bli sedda och uppmärksammade. De är för veckobrev, doku-
mentationspärmen och småprojekt. Hon säger: − Det blir vårt sätt att ha lite 
fokus, att alla erbjuds (Fältanteckning från Lingonet 31/1-13). 

 
Dokumentationerna användes även för att följa upp hur pedagogerna skap-
ade möjligheter eller hinder för barn som i följande exempel: 
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Pedagogerna berättar om en gång när de filmade en balansbrädlek. Torbjörn 
(barn) hade verkat allmänt ointresserad och gick mest för sig själv. Då vi se-
dan tittade ihop på filmen fick vi syn på att varje gång Torbjörn skulle prova 
att kliva på brädan så städade vi undan. På filmen såg vi hur han gick fram 
och tillbaka och lade på olika saker men aldrig vågade kliva på själv. Detta 
gjorde att vi fick syn på våra egna handlingar och lät brädleken pågå lite 
längre. Jag responderar och säger att det kan vara svårt som vuxen att bli fil-
mad också. Det svar jag får är: – Man måste tänka på att det är för barnens 
skull, därför är det viktigt att även spela in oss själva (Fältanteckning från 
Lingonet 8/2-13). 

 
I detta exempel lyfter pedagogerna tanken om att själva bli inspelade och hur 
viktigt det är att filma då man dokumenterar. Filmen gör att pedagoger kan 
få syn på ett sammanhang i en aktivitet. De får syn på sin egen roll och för-
hållningssätt samt hur barnen responderar. I det läget handlar det inte om att 
bara filma barn utan även pedagoger och miljöer där aktiviteterna erbjuds.  

Fortbildning 
Dokumentationerna användes också till fortbildning. Fortbildningen fanns 
internt på tre nivåer: 

• på avdelningen 
• på hela förskolan  
• inom enheten 

Vid dessa tillfällen tog pedagoger med sig sina dokumentationer till gemen-
samma reflektioner med andra pedagoger. 
 
Internt på förskolan handlade det om att man satt ihop i olika grupper och 
reflekterade kring dokumentationers innehåll och hur man kunde tänka kring 
en fortsättning. Detta skedde ofta på avdelningsnivå. Ibland organiserade de 
tvärgrupper kring olika ämnen t.ex. matematik, naturvetenskap och teknik 
som man deltog i som representant från sin förskola. Kollegial handledning i 
olika gruppkonstellationer var också en viktig fortbildning.  
 
Förskolan som Lingonet tillhörde anordnade utbildningar och kurser som 
även riktade sig till andra förskolor. Det kunde handla om kurser av olika 
slag eller pedagogiska nätverk med andra likasinnade. Till alla dessa olika 
typer av fortbildning användes dokumentationer på ett eller annat sätt. Ibland 
visades en filmsnutt men vanligast var att man tog med ett foto eller en 
dokumentation man arbetade med.  

Då vi kommer in berättar Malin för mig om det gemensamma reflektionsmö-
tet hon varit på vid en annan förskola. Berättar om att de har ett dokument 
som heter pedagogiska ställningstaganden, uppföljning, utvärdering, kvalitet 
och utveckling. På reflektionsmötet läste Malin och en avdelningsansvarig 
från en annan avdelning varandras dokument. Malins kommentar efteråt var: 
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− Det är intressant att de är så olika men ändå så lika. Berättar om hur de bl.a. 
kopplar de 100 språken till sina projekt och sidoprojekt (Fältanteckning från 
Lingonet 29/1-13). 

 
I detta resonemang kan man förstå det som att olikheter lyfts fram som en 
tillgång, men man kan också se det som att det ändå är viktigt att vara lika.  

Barn 
Barnen använde dokumentationerna för att reflektera och känna igen sig i. 
De kunde därmed återuppliva gamla aktiviteter eller händelser för att fort-
sätta utforska dem på nytt. I nedanstående exempel ville Harald (ett barn) 
visa mig sin pärm.  

Harald kommer till mig med sin pärm och säger: − Jag måste bläddra lite bok-
stäver och sen ska jag visa när jag fyller år. Han visar mig en bild på sig själv 
med en födelsedagskrona. Han pekar på bilden och håller upp tre fingrar och 
säger: − Titta tre år. Snabbt bläddrar han vidare och visar en målning och sä-
ger: − Här målar jag! (Fältanteckningar från Lingonet 21/1-13).  

 
Samtliga pedagoger menade att pärmarna hade stor betydelse för barnen. 
Några menade att barnen fick syn på sitt lärande medan andra tyckte att det 
främst handlade om glädjen att få se sig själv som en del av en helhet, dvs. 
tillsammans med avdelningens barn. Igenkänning var också en viktig faktor.  
 
På båda förskolorna hängde olika slags dokumentationer på väggarna. Ibland 
satt de i barnens ögonhöjd och andra gånger högre upp på väggen. Doku-
mentationerna bestod av text- och bilddokumentationer, fotograferade bilder, 
barnens teckningar och andra alster. Dessa alster kunde bestå i t.ex. lersaker, 
toarullsgubbar och egentillverkade böcker som stod i anslutning till text- och 
bilddokumentationer samt texter som beskrev processer. En del av dem var 
föränderliga under arbete, dvs. man tog ner bilder inför en aktivitet för att 
återkoppla eller man fortsatte att bygga på alstren parallellt med att doku-
mentationerna växte fram. Dokumentationsväggarna fångade ofta barnens 
uppmärksamhet.  

Jag går förbi en av Lingonets dokumentationsväggar och får syn på Maja (ny 
flicka på förskolan) som står och tittar på isbilderna som pedagogerna satt upp 
på väggen. Rätt som det är tar hon ett finger och känner på en av isbilderna. 
Jag frågar henne varför hon klappar på isbiten? Hon svarar: − Den är kall, 
isen. Is är kall! (Fältanteckning från Lingonet 23/1-13) 
  

Malin hade också uppmärksammat att Maja studerat dokumentationerna på 
väggen och berättade för mig om sina reflektioner kring det.  
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Malin berättar att hon har sett Maja titta på isbilderna. Maja la märke till sig 
själv på bilderna och då jag frågade Maja vad hon tittade på svarade hon:       
− Det bara rann. Malin fortsätter att berätta för mig om två andra flickor som 
hade tagit varsin stol och suttit och tittat på sommarminnesväggen. De hade 
pratat om sina sommarminnen och sagt till Malin då hon undrat vad de gjorde: 
Vi tittar på TV, säger barnen (Fältanteckning från Lingonet 30/1-13). 

 
I exemplet ovan kan man se hur pedagogen Malin såg Majas möte med både 
dokumentationsväggen och det material de arbetat med (is) som intressant. 
Hon beskrev även hur tidigare dokumentationer av sommarminnen fungerat 
som en TV att fara tillbaka igenom.  
 
Barnen pratade ibland i ”pedagogiska” termer om sitt lärande, t.ex. sa de: 
”här utmanade jag mig” eller ”jag utforskar”.  

En gång frågar jag Malin om alla svåra begrepp jag hört barnen använda sig 
av. Jag sa att det var spännande att de kan så många konstiga ord, som t.ex. 
utmana och utforska. Jag undrar om hon tror att de förstår vad de betyder och 
vad det kommer sig att de använder dem så regelbundet. Malin tänker en 
stund sedan svarar hon: − Det är svårt att veta men ibland känns det som att 
det säger det för att de vet att det är det vi vill höra (Fältanteckning från Ling-
onet januari-13). 

 
Malins hypotes var att barnen kanske ville vara duktiga inför sina pedagoger. 
Ett betydligt vanligare sätt att prata kring sina dokumentationer var att bar-
nen gav uttryck för att de lärt sig något, ”titta vad jag kan” eller ”här har jag 
lärt mig”.  
 
På Lingonet gav pedagogerna tillbaka innehållet till barnen i stunden och en 
gemensam reflektion uppstod, där på plats. Reflektionen skedde även i efter-
hand, exempelvis på samlingar. Malin berättade för mig att det är viktigt att 
ge tillbaka en situation till barnen för att höra vad de har att säga om den. Ett 
exempel på ett sådant återbesök var då de samtalade om hur de kunde ut-
veckla barnens böcker på en samling.  
 
På Blåbäret tänkte man sig att man kunde använda dokumentationerna för att 
följa upp en aktivitet tillsammans med barnen som i exemplet då barnen 
planterade solrosor (se kapitel 6). Den dokumentation som gjordes syftade 
bl.a. till att följa upp ett barns insikter och lärande om plantering och utmana 
barnet med nya frågor med utgångspunkt i barnets förståelse av planterings-
aktiviteten. Ett ytterligare syfte var att barnet skulle få syn på sitt eget lä-
rande.  
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Föräldrar 
Dokumentationer användes också i relation till föräldrarna på avdelningen. 
Syftet var att informera och engagera samt göra dem delaktiga i verksamhet-
en. 

Informera, engagera och samverka 
Att få föräldrar delaktiga i barnens vardag på förskolan var något som peda-
gogerna var starkt engagerade i. Ett sätt var att gå via dokumentationerna 
som konkret kunde visa vad man gjorde, varför man gjorde det och vilket 
lärande som uppstått.  
 
Pedagogerna pratade om hur man skulle kunna nå ut till föräldrar med 
dokumentationerna. En aspekt som ständigt återkom i samtalen var miljöns 
betydelse för att man skulle kunna locka föräldrarna till nyfikenhet. Man 
hade på Blåbäret provat att möblera om och flytta in dokumentationer från 
yttre hallen till avdelningen för att få föräldrar och andra besökande mer 
delaktiga i dokumentationsarbetet. Det är stor skillnad på att t.ex. se en 
dokumentation i hallen och att se den i ateljén där skapandet tog plats me-
nade pedagogerna. Många gånger gick man tillbaka till sig själv som föräl-
der för att motivera sina val i verksamheten. 

Det är såhär, de tittar inte så mycket. De kommer in snabbt och vi har flyttat 
lite dokumentationer från det här rummet, byggrummet. På Äpplet har de 
dokumentationerna i hallen. Äpplet har en lång hall och alla dokumentationer 
är inne i t.ex. matsalen och vissa föräldrar kommer aldrig att hamna där när de 
hämtar och lämnar. Jag tycker som förälder att när jag går och hämtar mina 
egna barn tycker jag att det intressant att se dokumentationerna, alltså! (Inter-
vju Mary på Blåbäret 27/11-13) 

 
Vid ett specifikt tillfälle kunde man tydligt se hur pedagogernas dokumentat-
ioner fungerade som en motor i arbetet med att skapa kontakt mellan hem-
met och förskolan.  

Att få upp bilder på väggen blir en samverkan mellan hemmet och förskolan. 
Det blir en växelverkan oss emellan som går via dokumentationerna, säger 
Malin. Hon berättar om hur Tobias pappa intresserat sig för en dokumentation 
i hallen. Dokumentation handlade om hur Tobias sitter och gör tåg i lera. Vid 
det aktuella tillfället några dagar tidigare arbetade Tobias med leran samtidigt 
som han pratade om sina iPad-tåg. Malin intresserade sig för hans tåg och bör-
jade filma dem samtidigt som hon bad Tobias berätta om det. Tobias berättade 
om ett tågspel han hade hemma i iPaden. Malin reflekterade högt för sig själv 
och sa att det är kul att han kan göra iPad-spelet i lera. Tobias forsätter samti-
digt att berätta om spelet. − Det är en hel saga, tredimensionellt och allt, säger 
Malin. Senare berättade Malin om hur hon frågat pappan om iPad-tåget. Pap-
pan berättade mer om hur tågspelet skapat ett bredare intresse för tåg och att 
de nyligen åkt till en tågstation för att titta på tåg. Pappan tyckte det var spän-
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nande hur Tobias fått göra en iPad i lera på förskolan för att fortsätta spela 
tågspelet även där (Fältanteckning från Lingonet 7/2-13). 

 
Genom att Malin satt upp bilder på deras lerbyggen och skrivit om det så 
fanns det ett gemensamt samtalsämne mellan barn, förälder och pedagog. Att 
bjuda in föräldrar i dokumentationsprocessen bidrar till en helhetsbild av 
barnets tillvaro, både på förskolan och i hemmet.  
 
På båda förskolorna hade pärmarna en viktig funktion i samarbetet med för-
äldrarna. Pärmarna användes ofta inför utvecklingssamtal med föräldrarna. 
På Lingonet valde pedagog och barn gemensamt ut någon dokumentation att 
berätta om. Lingonet skickade även hem pärmarna över sommaren så att 
barn och föräldrar kunde använda den som en länk mellan hemmet och för-
skolan. Annika berättade om hur olika pedagogiska ställningstaganden även 
fanns i pärmen och tyckte det vore intressant att veta hur mycket de tittade 
på sådant. 
 
Det tycktes också som att pedagogerna ville styrka sig i sin yrkesroll och få 
ökad status genom att lyfta in läroplanscitat i sina dokumentationer. Detta 
gav en koppling till deras uppdrag i förskolan. I en intervju med Mikaela 
kring en dokumentation som hon har gjort frågade jag om detta: 

Charlotte: Sedan har du lite citat här ser jag också, från läroplanen? 
Mikaela: Ja, från läroplanen. 
Charlotte: Vad kommer det sig? 
Mikaela: För att det ska bli lite tydligare både för oss och för föräldrarna. Vad 
tanken bakom det här är och varför vi gör det här. Ja, och att de ser att vi fak-
tiskt jobbar efter läroplanen. (Intervju Mikaela på Blåbäret 28/11-13) 

 
En annan informationskanal till föräldrarna var vecko- och månadsbreven.  
I dessa brev sammanfattades barnens upplevelser och de aktiviteter barnen 
getts möjlighet att delta i. Ibland lyftes enskilda småprojekt fram och andra 
gånger var inslagen mer specifikt ämnesorienterade. Gemensamt för båda 
förskolorna var att de berättade om vad de hade gjort men även vad de tänkt 
fortsätta med. De utvärderade veckans eller månadens verksamhet. Men 
breven kunde också innehålla delar av en dokumentation eller observation 
och hur de arbetade vidare från den. I slutet av breven fanns också en in-
formationsdel med någon typ av kalendarier där pedagogerna passade på att 
påminna om viktiga datum.  
 
I flera veckobrev på Lingonets förskola berättade pedagogerna om ett lerpro-
jekt som en del av barngruppen arbetat med. Detta beskrevs med hjälp av 
bilder, kommentarer, och anteckningar kring vad som hade gjorts och sagts. 
Bilder kring detta projekt fanns också uppsatta på väggarna.  
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Charlotte: Är veckobreven också en pedagogisk dokumentation?  
Malin: Ja, genom att föräldrarna kommunicerar det som står i veckobreven 
med sina barn och vår verksamhet. Ett aktivt arbete med att inkludera föräld-
rar. Medskapande är mer än delaktighet. Veckobreven ska inte bara finnas i 
datorn utan veckobreven ska hänga i hallen också. Det är bra att dokumentat-
ionerna kan användas på olika sätt t.ex. till veckobreven (Fältanteckning på 
Lingonet 19/2-13)  

 
Breven fyllde också en funktion av att upplysa föräldrar om verksamheten 
i förhållande till kvalitet. Många gånger menar pedagogerna att föräldrarna 
inte hann ta till sig deras verksamhet i samband med hämtning och lämning. 
Breven kunde då hjälpa till eftersom man i dessa kan ge dem konkreta ex-
empel på olika områden man arbetar med. Detta, menade pedagogerna, 
kunde ge en ökad förståelse för deras verksamhet och vad som erbjöds. 
 
Varje år skickades det ut en attitydundersökning till föräldrarna i kommunen 
för att undersöka deras upplevelser av sitt barns förskola och dess verksam-
het. Resultatet från denna undersökning användes sedan som ett underlag då 
förskolorna skrev sina kvalitetsredovisningar. I enkäten fanns bl.a. en fråga 
som löd: ”Mitt barns utveckling och lärande dokumenteras och följs upp”. 
Svarsalternativen är på en skala 1-4 där siffran 1 motsvarar ”instämmer inte 
alls” och siffran 4 är ”instämmer helt”.  
 

 
Tabell 2. Resultat av föräldraenkät på Blåbäret 
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Tabell 3. Resultat av föräldraenkät Lingonet 

Intressant att notera är att innehållet i månadsbrevet såväl som arbetet med 
dokumentation även påverkades av denna föräldraenkät. I samband med 
planering av innehållet i dessa brev pratade pedagogerna på Blåbäret om hur 
de ville skriva fram att de arbetade med dokumentation och t.ex. följde barns 
lärande. Det blir därmed synligt hur kommunens arbete med kvalitetsupp-
följning påverkade verksamheten och pedagogernas arbete med dokumentat-
ion. Även pedagogerna på Lingonet kopplar vid några tillfällen sitt arbete 
med dokumentationerna till denna enkät. De diskuterade hur de skulle sam-
verka med föräldrarna kring barnens projekt och ytterligare synliggöra av-
delningens dokumentationsarbete inför det faktum att enkäten snart skulle 
skickas ut. I detta avseende är det rimligt att anta att tranformeringsarenan 
och realiseringsarenan påverkades av marknadskrafter, eftersom pedagoger-
na såg denna enkät som ett konkurrensverktyg gentemot andra förskolor. En 
annan intressant aspekt är hur pedagogerna tolkade enkätfrågan i sig i förhål-
lande till arbetet med pedagogisk dokumentation. Frågan behandlar huruvida 
ett individuellt barns utveckling och lärande följs upp samt dokumenteras 
medan arbetet med pedagogisk dokumentation handlar om att följa kollek-
tiva lärprocesser. Båda förskolorna arbetade således med att dokumentera 
enskilda barns utveckling och lärande inom ramen för arbetet med pedago-
gisk dokumentation.  
 
I arbetet med pedagogisk dokumentation kopplat till föräldrar, var uppdraget 
att informera dem om sin verksamhet. Pedagogerna ville även bjuda in för-
äldrarna till sin verksamhet och göra dem delaktiga. Detta inrymde även ett 
solidariskt perspektiv eftersom det inte alltid var deras egna barn som kom i 
fokus i dokumentationerna. I det avseendet handlade det mer om att lyfta 
fram hela sin verksamhet.  
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Omvärld 
Ett viktigt syfte med arbetet med pedagogisk dokumentation på Lingonet var 
att föra ut barnens röster i samhället. Ett annat viktigt syfte var att belysa 
förskolans verksamhet och roll i samhället. För att sprida sådan information 
hade den förskola som Lingonet tillhörde en vägg i det lokala centrumet där 
de satte upp sina dokumentationer. I den tidigare 5-års-gruppen skrev barnen 
en bok där de presenterade sina favoritställen i närområdet. Denna bok fanns 
sedan att låna på det kommunala biblioteket. Man kan säga att förskolan 
därmed blev synlig som skolform för andra samhällsmedborgare. Malin sa 
på ett gemensamt reflektionsmöte på förskolan:  

Barnens röster här och nu är viktiga! Att t.ex. sluta säga dagis är en utmaning. 
Då barnen säger förskola kan föräldrarna komma med på tåget. Jag har hört 
att föräldrar säger att det inte är någon skillnad på daghem och förskola. För-
äldrarna vet inte. Tänker de att det bara är en förvaringsplats? Media och poli-
tiker måste ändra sin benämning och sin syn på barn. Att byta namn från Te-
leverket till Telia gick ju lätt. Ingen säger längre Televerket. Frågan är om 
synsättet på barns lärande och förskolans uppdrag kommer att ändras då för-
äldrar och politiker börjar kalla förskolan för förskola. Vi behöver lyfta blick-
en från att se förskolan som väntan på att få lära sig i skolan (Citat av Malin 
på Lingonet 19/2-13).  

 
I denna fältanteckning ger Malin inte bara uttryck för syftet att föra ut barns 
röster i samhället utan hon resonerar även kring ett förändrat samhälle och 
vilken roll förskolan har i det. Här kan man också förstå det som att hon 
menar att förskolans status och den undervisning som bedrivs där måste 
göras synlig i samhället. Föräldrar verkar inte heller så insatta i förskolans 
uppdrag och innehåll. Framförallt menar hon att även pedagoger måste tänka 
på att man aldrig kan ställa sig utanför sin egen verksamhet utan man är en 
del av det som blir.  

Sammanfattande analys: Hur används 
dokumentationerna? 
Pedagogernas dokumentationer fanns på många ställen runt om på försko-
lorna och användes på olika sätt i verksamheten. Detta kunde man bl.a. se på 
deras dokumentationsväggar. Där fanns både skriftlig dokumentation, bilder 
och alster. I de text- och bilddokumentationer som var uppsatta fanns det 
också läroplanscitat eller citat från deras arbetsplan/verksamhetsplan. Här 
möttes formuleringsarenan med realiseringsarenan (Dahlberg & Lundgren, 
1984) och man kunde följa förskolans styrdokument genom deras doku-
mentationer.  
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Pedagoger 
Denna studie visar att båda förskolorna arbetade med pedagogisk doku-
mentation men använde den på olika sätt. Pedagogernas använde sina doku-
mentationer för att reflektera och utveckla, följa upp och utvärdera samt 
fortbilda.  
 
Då det handlar om reflektionsarbetet menar jag att innehållet i reflektionsar-
betet berodde på vilken syn på lärande som pedagogerna tog avstamp i. Al-
nervik (2013) anser att pedagogisk dokumentation gör att pedagoger blir mer 
reflekterande och höjer samtalen till en högre kunskapsnivå genom att även 
ta in teoretiska resonemang. Avdelningarna hade olika tankar kring begrep-
pet dokumentation kopplat till lärande vilket resulterade i olika arbetssätt. På 
Blåbäret reflekterade pedagogerna ofta kring vilket lärande som hade upp-
stått för att följa barns lärprocesser och för att kunna utmana dem utifrån 
deras tidigare förkunskaper. På reflektionsmötet pratade de bl.a. om barnens 
pärmar. Det dokumenterades i enlighet med de flikar som fanns i dessa pär-
mar. I början av pedagogernas reflektionssamtal kopplas detta till barns åld-
rar och därmed utvecklingsnivå. Senare i samtalet kopplade pedagogerna 
dokumentationsuppdraget till läroplanen, då de påpekade att fokus skulle 
vara på hela gruppen och inte individuella barn. Detta kan man se som att det 
gemensamma reflekterandet gav andra insikter och därmed också förändrade 
innehållet i pärmarna. Man kan förstå detta som att de rör sig mellan kollek-
tiva dokumentationer med syfte att utveckla sin verksamhet och att samtidigt 
dokumenterar enskilda barn.  
 
Det var svårt att få tid för reflektion. Förskolorna hade många möten av olika 
karaktär. Mötenas innehåll handlade främst om administrativa och praktiska 
sysslor, tiden som fanns kvar för pedagogisk dokumentation blev begränsad. 
Personalbrist var ett annat hinder. Om någon var sjuk eller på kurs så blev 
man ibland tvungen, av ekonomiska skäl, att hjälpas åt ute på gården istället 
för att ta in vikarie vilket gjorde att möten blev inställda. 
 
I arbetet med att följa upp och utvärdera sina dokumentationer fanns det 
också skillnader. Båda avdelningarna använde sig av barnens pärmar för att 
följa upp och utvärdera sina verksamheter. På Blåbäret var produkterna, dvs. 
de färdiga dokumentationerna viktiga och att ta reda på och vilka kunskaper 
barnen gav uttryck för i dokumentationerna. På Lingonet var det viktigare att 
följa processerna i sig. Man var på jakt efter en tillblivelse av kunskap, dvs. 
processer då lärandet uppstod. Tanken var att lärandet ständigt fanns där och 
uppstod ihop med såväl andra barn och vuxna som med material och miljöer. 
Detta överensstämmer med ett posthumanistiskt kunskapsperspektiv där 
lärande ses som relationellt i vid bemärkelse och inkluderar såväl subjekt 
som material och diskurser (Lenz Taguchi, 2013; Palmer, 2012). På Lingo-
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net följde man också upp en filmad dokumentation som synliggjorde vilka 
möjligheter eller begränsningar pedagogerna erbjöd i verksamheten.  
 
På båda avdelningarna arbetade pedagoger och barn med pedagogisk doku-
mentation genom gemensamma reflektioner. Detta kan ses som en kontinu-
erlig fortbildning. Reflektionsarbetet fanns i tre nivåer, på avdelningen, på 
förskolan och på hela enheten.  

Barn 
För barnen i studien handlar deras möten med dokumentationer om att re-
flektera och känna igen. Ett exempel är Majas möte med isbilden. Detta är i 
linje med Lenz Taguchis (2012) tankar om dokumentationer som aktiva 
agenter som bidrar till ett fortsatt lärande. Man skulle kunna se det som att 
Majas möte med dokumentationsväggen och isdokumentationen lockade 
henne till att fysiskt känna på bilden. Jag som har haft möjlighet att följa hela 
isprojektet utifrån funderar mycket över Majas fysiska handling och reflekt-
ion. Det är intressant hur dokumentationen talar till hennes taktila sinnen. 
Genom hennes möte med isbilden i ett senare sammanhang väcktes hennes 
nyfikenhet att åter igen utforska isen. Unga (2013) menar med stöd av filoso-
ferna Deleuze och Guattari, att barns utforskande och experimenterande 
förekommer i en ständig tillblivelse, i ett relationellt potentialitetsfält. Bar-
nen kunde i hennes studie återbesöka en gammal filmdokumentation och gå 
tillbaka till händelsen för att sedan vara delaktiga i att konstruera en fortsatt 
dokumentation. På motsvarande sätt hade barnen på Lingonet möjlighet att 
använda dokumentationer för att utveckla projekt. Ännu vanligare var att 
barnen använde dokumentationerna för att minnas händelser och känna igen 
sig. Harald på Lingonet valde t.ex. att använda sin pärm för att återbesöka 
och minnas sina födelsedagar. Han bläddrade vant i pärmen och visade mig 
sina födelsedagsdokumentationer. Mellan de olika födelsedagsdokumentat-
ionerna visar han olika projekt och alster. Då han kom fram till sin 3-års 
dokumentation, höll han stolt upp tre fingrar i luften samtidigt som han påta-
lade att han fyllt tre år sedan den tidigare födelsedagsdokumentationen. På 
Blåbäret var barnen mycket stolta över sina pärmar samt sina dokumentat-
ionsväggar. De ville gärna visa varandra och tillsammans titta på bilder på 
väggarna. Ett exempel på detta var när de samtalade kring dokumentationer-
na i vattenrummet. Barnen gillade också att titta direkt i kameran på de bil-
der som togs för att berätta om vad de hade gjort.  

Föräldrar 
Ett av de viktigare syftena med pedagogisk dokumentation var att involvera 
föräldrarna i förskolans verksamhet. Genom att göra dem delaktiga skapades 
engagemang och samverkan. Man ville även visa vad man arbetar med på 
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förskolan. Pedagogerna på Blåbäret berättade om hur en avdelning på för-
skolan utmanat föräldrar och andra besökare genom att flytta dokumentat-
ionsväggen längre in på avdelningen. Detta syftade till att bjuda in besökarna 
så de kunde se dokumentationerna ihop med de alster barn gjort i den verk-
liga miljön. På Lingonet kunde olika typer av dokumentationer tjäna som 
dörröppnare och dokumentationerna var i ständig förändring. Lingonets ar-
betssätt med pedagogisk dokumentation påminner mycket om mosaikmeto-
den som handlar om att pedagoger, barn och föräldrar gemensamt reflekterar 
över dokumentationer och deras innehåll (Dahlberg och Moss, 2005). På 
Lingonet hade de en tanke om att föräldrar var viktiga i arbetet med barnens 
projektarbeten och därmed även deras dokumentationer. Blåbäret engage-
rade också föräldrar i sitt dokumentationsarbete men mer i syfte att synlig-
göra sin verksamhet. Blåbäret visade upp dokumentationer som en slutpro-
dukt dvs. ett resultat av den verksamhet som de bedrev. Båda förskolorna 
kopplade även arbetet med pedagogisk dokumentation till sitt uppdrag i lä-
roplanen kring föräldrasamverkan. 
 
En ytterligare aspekt av föräldrasamverkan och dokumentation handlar om 
hur dokumentationsarbetet även påverkades av en föräldraenkät. Båda för-
skolorna pratade om hur viktigt det var att lyfta fram sitt arbete med doku-
mentation och pedagogisk dokumentation inför denna attitydundersökning. 
Dahlberg et al., (1991) påpekar att även utvärdering kan ses som ett styrin-
strument. I detta fall kan enkäten styra verksamheten på två olika sätt. Dels 
handlade det om själva innehållet i dokumentationen eftersom frågan var, 
upplever du att ditt barns utveckling och lärande dokumenteras? I detta finns 
det en motsättning mellan arbetet med pedagogisk dokumentation och upp-
draget i läroplanen. Å andra sidan handlade det om att vara en konkurrens-
kraftig förskola gentemot andra förskolor. Pedagogernas önskan att uppnå ett 
bra resultat i föräldraenkäten kan förstås ur ett markandsperspektiv där med-
vetna föräldrar väljer förskola till sina barn. Det gäller att kunna visa upp att 
man arbetar aktivt med att dokumentera barns lärande för att locka familjer 
till sin verksamhet.  

Omvärld 
Ett ytterligare syfte med det pedagogiska dokumentationsarbetet på Lingonet 
var att marknadsföra sig utåt i samhället. Lingonet menade också att motta-
garen av alla dokumentationer inte var begränsat till förskolan dvs. barnen, 
föräldrarna, kollegor, chefer, andra förskolor. Det handlade om att synlig-
göra förskolans verksamhet för samhällsmedborgare som inte automatiskt 
kommer i kontakt med förskolan. Syftet med att arbeta med pedagogisk 
dokumentation har därmed utvidgas från att utveckla och utvärdera sin egen 
verksamhet och följa upp dess kvaliteter, till att även omfatta att föra ut 
barns röster i samhället. Detta stämmer väl överens med uppdraget i läropla-
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nen (Skolverket, 2010a) kring normer och värden där det betonas att utvär-
deringar ska utgå från ett tydligt barnperspektiv där barns röster ska lyftas 
fram. I riktlinjerna står det också att arbetslaget ska skapa ett demokratiskt 
klimat på förskolan, där samhörighet och ansvar har möjlighet att utvecklas. 
Det överensstämmer också med det förhållningssätt och den pedagogiska 
filosofi som har sitt ursprung i Reggio Emilia (Reggio Children, 2011).  
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9. Diskussion  

I denna studie har jag haft möjlighet att följa två olika förskoleavdelningars 
arbete med dokumentation och pedagogisk dokumentation. Syftet med stu-
dien var att undersöka hur pedagogisk dokumentation realiseras på två för-
skolor med olika förutsättningar och vilken betydelse den får i vardagen. Jag 
var också intresserad av hur pedagogerna uppfattar och resonerar om peda-
gogisk dokumentation gällande dess syfte, möjligheter och svårigheter.  
 
Studien är genomförd med en etnografisk ansats. Denna metod har fungerat 
bra för att uppnå mitt syfte med studien. Totalt spenderade jag fyra månader 
på fältet och följde förskoleavdelningarnas verksamhet på förmiddagarna. 
Många av de slutsatser jag drar kommer ifrån att jag levt i pedagogernas 
vardag och sett dem ta sig an detta arbetssätt dagligen. Jag menar att dessa 
insikter inte hade infunnit sig om jag bara hade intervjuat pedagogerna. I 
mötet med praktiken har jag även fått syn på t.ex. hur ramfaktorer spelar in 
och vad de gör med pedagogerna. Vilka val gör pedagogerna i stunden och 
vilka konsekvenser får det för arbetet med pedagogisk dokumentation och 
verksamheten i sig?  
 
I diskussionskapitlets inledande avsnitt redogörs för studiens viktigaste re-
sultat. Detta följs av ett avsnitt om pedagogers uppdrag och relationen mel-
lan formuleringsarenan och realiseringsarenan samt ett avsnitt om etiska 
problem som kan uppstå i arbetet med pedagogisk dokumentation. Slutligen 
handlar diskussionen om de möjligheter som arbetet med pedagogisk doku-
mentation innebär. 

Studiens viktigaste resultat 
Studiens resultat visar att de ekonomiska, juridiska och ideologiska styrsy-
stemen (Dahlberg et al., 1991) påverkar hur arbetet med pedagogisk doku-
mentation realiserades i de studerade förskolorna. När det gäller de ekono-
miska och juridiska styrsystemen hade förskolorna likvärdiga förutsättning-
ar. Den största skillnaden fanns på det ideologiska planet. Blåbäret var en 
avdelning på en kommunal förskola som nyligen hade tagit ställning för att 
arbeta med pedagogisk dokumentation. Lingonet var en avdelning på en 
privat förskola som ingick i en enhet som sedan flera år tillbaka arbetade 
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Reggio Emilia-inspirerat och där pedagogisk dokumentation var navet i 
verksamheten. Detta avspeglade sig i hur man uppfattade sitt uppdrag och 
tolkade läroplanens formuleringar om dokumentation, vilket i sin tur påver-
kade vad som dokumenterades, hur det dokumenterades samt hur man an-
vände dokumentationerna.  

Vad dokumenteras?  
Båda avdelningarna dokumenterade liknande situationer men man fokuse-
rade delvis på olika aspekter i dokumentationsarbetet. Den största skillnaden 
mellan förskolorna som ingick i studien fanns som tidigare nämnts, på det 
ideologiska planet. Detta hade betydelse för vad som dokumenterades. Ling-
onet tillhörde en Reggio Emilia-inspirerad förskola där pedagogisk doku-
mentation var ett centralt inslag. Blåbäret tillhörde en kommunal förskola 
utan speciell pedagogisk inriktning. På båda avdelningarna var det oftast 
barns lärande som var i fokus när man dokumenterade. Även om inte peda-
gogerna vardagligen pratade om vilka teorier de lutade sig emot så avspegla-
des deras syn på lärande i deras dokumentationer.  
 
På Lingonet dokumenterades främst projektarbetena. Pedagogernas arbete 
med dokumentation handlade om att fånga tillblivelser och reflektera kring 
hur barn skapade kunskaper ihop med miljö och material. Detta kan relateras 
till det konstruktionistiska perspektiv på lärande (Dahlberg et al., 2001; Lenz 
Taguchi, 2013) som Lingonet tagit ställning till i sin arbetsplan. Det kan 
också relateras till de posthumanistiska teorier där man lägger vikt vid till-
blivelser och betydelsen av materiella faktorer ihop med det språk-
liga/diskursiva (Lenz Taguchi, 2012; Lindgren, 2014; Olsson, 2009). På 
Blåbäret var det bl.a. temaarbeten som dokumenterades. I dessa temaarbeten 
fanns det i förväg föreställningar om vad barnen skulle lära sig (Lindgren 
Eneflo, 2014). Arbetssättet påminner om det Eriksson (2014) fann i sin stu-
die om temainriktat arbetssätt på förskolan, att barns intresse och vad peda-
gogerna ansåg att barnen skulle lära var två viktiga utgångspunkter. I de 
efterföljande reflektionerna på Blåbäret utvärderades det som gjorts och man 
stämde av det gentemot barnens uppnådda kunskaper. Andra situationer som 
dokumenterades påminde mer om arbetssättet på Lingonet genom att man 
fokuserade på kunskapsskapande processer. I pedagogerna på Blåbärets do-
kumenterande går det således att spåra mer traditionella förmedlingspedago-
giska synsätt parallellt med det konstruktionistiska perspektiv som domine-
rade på Lingonet. I detta avseende gjordes alltså olika typer av läsningar av 
de pedagogiska dokumentationerna på Blåbäret (jfr Lenz Taguchi, 2013). 
Detta kan tolkas som att Blåbäret befanns sig i en förändringsprocess när det 
gällde arbetet med pedagogisk dokumentation. Studien illustrerar att doku-
mentationsarbetet rymmer en komplexitet där olika teoretiska perspektiv och 
idéer har inflytande samtidigt (jfr Lindgren, 2014).  
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En likhet mellan Blåbärets och Lingonets dokumentationer var att de kopp-
lade formuleringsarenan till realiseringsarenan genom att citera läroplanen 
samt de lokala styrdokumenten i sina dokumentationer. En andra likhet mel-
lan förskoleavdelningarna var att de kopplade innehållet i dokumentationer-
na till läroplanens ämnesområden och då med speciellt fokus på teknik, ma-
tematik och naturvetenskap. Eneflo Lindgren (2014) fann också att samtal 
om dokumentationer ofta handlade om dessa aspekter. Detta kan man förstå 
ur ett globalt ekonomiskt konkurrensperspektiv. Olika internationella tester, 
så som PISA, har synliggjort hur svenska barn presterar i förhållande till 
barn i andra länder. I och med att medierna har belyst dessa resultat har det 
medfört ett ökat tryck på politiker och utbildningsväsendet (Skolverket, 
2010b). Lenz Taguchi (2012) lyfter fram att den reviderade läroplanen beto-
nar det ämnesrelaterade lärandeinnehållet i större utsträckning och att detta 
även tar större plats i verksamheten. I detta avseende kan man se hur formu-
leringsarenan påverkar realiseringsarenan då pedagogerna i studien företrä-
delsevis valde att fokusera på dessa områden. I andra länder har man också 
vänt blicken mot yngre barns lärande och möjligheten att påbörja lärandet 
vid lägre åldrar (Åsén & Vallberg Roth, 2012).  
 
Även andra situationer än projekt- och temaarbeten dokumenterades på båda 
förskolorna. De valde att dokumentera exempelvis rutinsituationer och trad-
itioner. Kartläggningar av både barn och miljöer gjordes för att utveckla 
verksamheten och erbjuda t.ex. bättre material. Detta kan man förstå som att 
pedagogernas dokumenterande grundade sig i förskolans traditionella arbets-
sätt genom att det fanns spår av olika sätt att dokumentera på som varit ton-
givande under olika tidsperioder, så som utveckling och socialt samspel 
(Lenz Taguchi, 2000). I jämförelse med tidigare perioders barnobservationer 
utgick pedagogerna dock från ett nyare perspektiv då de valde att ta till sig 
Nordin-Hultmans (2004) forskning om den pedagogiska miljöns betydelse 
för verksamheten. Istället för att förlägga problem till barnen var man inrik-
tad på att analysera miljön och pedagogernas agerande för att hitta lösningar. 
Exempelvis blev kameran en aktiv agent (Lenz Taguchi, 2012) för att syn-
liggöra pedagogernas förhållningssätt genom de återbesök och läsningar som 
gjordes av filmer.  
 
Båda förskolorna önskade att de även hade haft möjlighet att dokumentera 
barns fria lek i större utsträckning. Detta är intressant ur ett didaktiskt per-
spektiv eftersom förskolans läroplan (Skolverket, 2010a) enbart innehåller 
strävansmål och inte har uppnåendemål. Frågan blir då, varför pedagogerna 
inte ansåg sig kunna dokumentera lekens betydelse för lärande i större ut-
sträckning? En orsak kan ses hänga ihop med resonemanget ovan om försko-
lans reviderade läroplan och betoningen på teknik, matematik och naturve-
tenskap. Detta kan bidra till att utrymmet för att dokumentera lek och andra 
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aktiviteter minskar. Liberg (2012) menar att då pedagoger lägger upp sin 
undervisning innebär det ständiga val som påverkar undervisningen. Att 
pedagoger använder sig av de didaktiska frågeställningarna i verksamheten 
gör det att vissa delar belyses mer och andra faller bort. I denna studie blir 
det tydligt hur innehållet i projekten eller temaarbeten styr innehållet i arbe-
tet med pedagogisk dokumentation. Då dessa arbeten hade ett mer ämnesin-
riktat fokus föll därmed dokumentation av leken bort.  

Hur dokumenteras det? 
Tekniskt sett använde sig avdelningarna av samma verktyg för att dokumen-
tera. Det som skiljde dem åt var hur de använde sig av t.ex. digitalkameran. 
Blåbäret följde oftare processer i en aktivitet i kronologisk ordning medan 
Lingonet tog fler närbilder på barns möten med material. Digitalkameran var 
ett viktigt verktyg och den användes flitigt av såväl vuxna som barn. Ofta 
ville barnen fotografera själva eller att pedagogerna skulle fotografera dem. 
Pedagogerna var också inne på idén att barnen själva skulle få ta kort då de 
bad om det. På Lingonet ville barnen även bli regissörer i arbetet med do-
kumenterandet. Ur en etisk aspekt handlade detta även om att bli delaktig på 
barnens villkor och om att se världen genom ett barns fotolins. (Svenning, 
2011). Genom att se vad barn valt ut att dokumentera utmanades pedagoger-
na att se förbi sin egen förförståelse och ändra fokus i dokumentationerna. 
Innehållet i dokumentationerna kunde också förhandlas fram i ett ömsesidigt 
givande och tagande genom det som Krechevsky och Mardell (2006) kallar 
ett arbete enligt överenskommelse. Detta innebär att barn och pedagoger 
befinner sig i ett gemensamt lärande där de lyssnar till och respekterar 
varandras tankar och idéer. Innehållet i dokumentationerna förhandlas sedan 
fram dem emellan.  
 
Då man dokumenterade sin verksamhet fanns det på båda avdelningarna en 
ojämn ansvarsfördelning. Detta kan förstås ur ett läroplansteoretiskt perspek-
tiv då läroplanen tydligt särskiljer uppdragen mellan förskollärare och ar-
betslag (Skolverket, 2010a). Ofta skötte barnskötarna det dagliga rutinarbetet 
och omsorgsdelarna medan förskollärarna var de som ansvarade för det ef-
terföljande reflektionsarbetet och sammanställandet av dokumentationer till 
dokumentationsväggar osv. Barnskötarna var ändå delaktiga i produktionen 
av dokumentationer då det ofta var de som tog bilder eller skrev anteckning-
ar. Det överensstämmer även med Erikssons (2014) studie där hon kopplar 
det till uppdraget i den reviderade läroplanen där det finns en tydlig arbets-
fördelning mellan förskollärares och arbetslaget uppdrag. Det visar hur for-
muleringsarenan påverkat arbetet på realiseringsarenan.  
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Hur används dokumentationen?  
Begreppet dokumentation kopplat till lärande hade som redovisats ovan lite 
olika innebörd på de två avdelningarna, vilket gav konsekvenser för hur de 
användes av pedagogerna. På Blåbäret användes dokumentationerna till stor 
del till barnens pärmar och dokumentationsväggarna. Man använde sedan 
dokumentationerna för att se vad man gjort, främst i ett utväderande syfte, 
vilket kan tolkas som att de hade en summativ tanke om dokumentationsar-
betet (Skolverket, 2010b). På Lingonet var man på jakt efter en tillblivelse 
av kunskap och dokumenterade samt använde dokumentationerna för att 
synliggöra detta. Lingonets efterföljande reflektioner handlade om hur inne-
hållet i dokumentationerna kunde utveckla deras projekt och leda till nya 
dokumentationer. Dokumentationsarbetet hade på så sätt en formativ karak-
tär (Skolverket, 2010b) 
 
Då barnen använde sig av dokumentationerna var det för att återbesöka och 
minnas det de gjort. Det handlade om såväl igenkänning som att fortsätta 
reflektera över dokumentationernas innehåll.  
 
Ytterligare ett användningsområde var i samverkan med föräldrar. Då hand-
lade det om att bjuda in föräldrar och göra dem delaktiga i verksamheten och 
i dokumentationsarbetet genom att föräldrarna följde upp innehållet i doku-
mentationerna tillsammans med barnen. På Lingonet menade man att doku-
mentationerna var länken mellan hemmet och förskolan. En sista aspekt av 
användning av dokumentationer handlade om att föra ut barns röster i sam-
hället genom att sprida information om förskolans verksamhet till allmänhet-
en. Detta var något som speciellt Lingonet la stor vikt vid och ägnade sig åt i 
arbetet med pedagogisk dokumentation.  

Vilka ramfaktorer har betydelse för pedagogers möjligheter att 
arbeta med pedagogisk dokumentation? 
Olika ramfaktorer så som tid, organisationsstruktur och utbildning påverkade 
de båda avdelningarnas förutsättningar i arbetet med pedagogisk doku-
mentation.  

Tid och organisation 
Generellt sett hade samtliga pedagoger högt ställda krav på sig själva och 
ville göra ett bra jobb. Även om pedagogerna i denna studie var mycket in-
spirerade och engagerade i dokumentationsarbetet fanns en känsla av att 
aldrig hinna klart vilket i sin tur blev en stressfaktor. Bristen på tid var ett 
problem som pedagogerna på båda förskolorna nämnde. Det gällde själva 
dokumenterandet såväl som bearbetning av dokumentationer och reflekt-
ionsarbete.  
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Pedagogerna fann det svårt att hinna med att dokumentera. De var stressade 
över det faktum att det kunde vara personalbrist och man därför inte kunde 
arbeta som man önskade med dokumentationsarbetet. Om någon var sjuk 
eller på kurs så blev man ibland tvungen, av ekonomiska skäl, att hjälpas åt 
ute på gården istället för att ta in vikarie. Det gjorde att det var svårt att fort-
sätta dokumentera. Pedagogerna gav uttryck för att de inte hade tillräckligt 
med tid att bearbeta med sina dokumentationer i den utsträckning de skulle 
vilja. I genomsnitt fanns det 1-2 timmar/vecka utanför barngruppsarbete för 
var och en av förskolepedagogerna, beroende på uppdrag. Då skulle allt hin-
nas med, såväl praktiska sysslor som pedagogiska reflektioner. Då barngrup-
perna var stora och pedagogerna inte hade tid att gå ifrån för att arbeta med 
dokumentationerna inom ramen för sin arbetstid, måste detta arbete tas hem 
för att färdigställas. Detta innebär ur en etisk aspekt att gränserna mellan 
arbetsliv och privatliv har blivit mindre tydliga och att foton och filmer ris-
kerar att hamna i orätta händer. 
 
Det svåraste var dock att få tid för reflektion. Förskolorna hade många möten 
av olika karaktär. Mötenas innehåll handlade främst om administrativa och 
praktiska sysslor. Tiden som fanns kvar för pedagogisk dokumentation blev 
begränsad. De verkade således spendera sin barnfria tid på annat än reflekt-
ion och arbetet med pedagogisk dokumentation. Elfström (2013) belyser 
också detta dilemma och framhåller att diskussionerna för hur tid ska frigö-
ras från barngruppsarbete och vad som ska dokumenteras upptar en stor del 
av den tillgängliga reflektionstiden. Detta arbete kräver en organisation som 
är uppbyggd för att ge tid till reflektion utanför barngruppsarbete. Detta är 
ett välkänt faktum som flera forskare lyfter fram (Alnervik, 2013; Elfström, 
2013).  
 
Även i det konkreta dokumentationsarbetet tillsammans med barnen upplev-
de pedagogerna stress. De uttryckte ett missnöje och en frustration över att 
inte hinna fånga just ”det” ögonblicket. Man hann helt enkelt inte med att 
både leda och dokumentera. Här kan man se hur de ekonomiska ramarna 
(Dahlberg et al., 1991) åter igen gör sig påminda i verksamheten. Hade man 
haft möjlighet att avvara två pedagoger som arbetade med dokumentations-
arbetet så hade man kunnat dela på rollerna att leda och dokumentera. Då 
barngrupperna var stora eller organisationen inte var uppbyggd för att arbeta 
enligt den modellen, så valde pedagogerna att göra det bästa av situationen 
genom att både leda och dokumentera samtidigt. Att fånga ett ögonblick 
handlade dock om mer än att bara ges möjlighet att ta ett kort eller hinna 
skriva ner något. Det handlade det även om att vara närvarande och dela en 
upplevelse med barnen. Olsson (2012) menar att fokus i en förskoleverk-
samhet som vill arbeta utforskande och experimenterande bör vara på barns 
möten av olika slag samt de lärprocesser som uppstår i dessa.  



 

138 

  
Att organisatoriskt få vardagen att gå ihop kring arbetet med pedagogisk 
dokumentation upplevdes således som svårt av pedagogerna. På Lingonet 
hade man en fördel framför Blåbäret eftersom det fanns en filoso-
fisk/pedagogisk tanke kring arbetet med pedagogisk dokumentation. Det 
gjorde det lättare för pedagogerna att prioritera arbetet med pedagogisk 
dokumentation. Deras organisation av den dagliga verksamheten var upp-
byggd för att möjliggöra att arbeta med pedagogisk dokumentation. Tidsbris-
ten blev mest påtaglig på Blåbäret. Där var dokumenterandet, som tidigare 
nämnts, en uppgift bland många andra. När det var ont om tid prioriterades 
den bort. Situationen är den samma på många förskolor. Eidevald (2013) har 
beskrivit den frustration som uppgiften att dokumentera kan skapa hos peda-
goger. Han menar att pedagogerna i hans studie kunde uppleva arbetet med 
pedagogisk dokumentation som en ytterligare arbetsuppgift utöver de andra. 
Pedagogerna uttryckte detta i yttranden som:” −Åh nej inte en grej till!” 
(Eidevald, 2013, s. 35). Emmoth (2014) påpekar också att de flesta pedago-
ger i hennes studie var överens om att man skulle dokumentera på ett eller 
annat sätt eftersom det stod så i läroplanen. Hon menade också att arbetet 
med dokumentation förde med sig en hel del oro och ovisshet. Här kommer 
åter igen tiden in som en styrande ramfaktor. Dessa tendenser fann även jag i 
min studie. Mycket tid gick åt till att prata om sin tidsbrist. 
 
Sammanfattningsvis är tid en ramfaktor som påverkar möjligheterna att do-
kumentera, något som framgår av både min studie och tidigare forskning. 
Eriksson (2014) visade i sin studie att hur tiden organiserades styrdes av de 
juridiska förutsättningarna, t.ex. pedagogers och barns vistelsetid, de eko-
nomiska förutsättningarna, barngruppens storlek och personaltillgång samt 
förskolans traditioner dvs. dagsprogrammets utformning avseende tid.  

Tekniska resurser 
Arbetet med pedagogisk dokumentation kräver såväl teknisk utrustning som 
tid. Precis som pedagogerna själva påpekar, så saknas olika slags ekono-
miska resurser för att ro i land detta arbetssätt. Här är det anmärkningsvärt 
att notera hur tre pedagoger förväntas arbeta med dokumentation i förskolan 
men samsas om en kamera eller en dator. I vilken annan bransch förväntas 
man att utföra en arbetsuppgift utan verktyg för det? Då uppstår det dilem-
man kring vad som är viktigast att dokumentera och vem som ska ha kame-
ran med sig. Viktiga och intressanta saker uppstår hela tiden och vem ska då 
ha rätten till kameran och att dokumentera? Samtidigt som pedagogerna 
tvingas konfronteras med dessa dilemman försvinner både dyrbar tid och 
spännande lärtillfällen.  
 
Då teknikutvecklingen har gått fort under senare år har detta inneburit att 
förskolans arbete med dokumentation har förändrats. I denna studie får vi ta 
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del av pedagogers resonemang kring de tekniska verktygen och deras möj-
ligheter och begränsningar. Den analoga kameran som tidigare använts i 
dokumentationsprocessen gav andra slags dokumentationer. Att använda en 
analog kamera och skicka in en filmrulle var kostsamt och man var tvungen 
att begränsa antalet bilder som togs. Dagens tekniska utveckling för såväl 
digitalkameror som olika fotoprogram och appar innebär färre begränsning-
ar. Numera kan man ta så många foton man vill och även redigera dem. 
Även begreppet tid får en annan innebörd då man direkt kan se fotona och 
lägga in dem i olika program. Den nya tekniken ger således helt nya möjlig-
heter att dokumentera. Detta kan dock leda till av att man tar många foton 
och filmer och aldrig hinner ta vara på allt råmaterial. Ibland hann man i de 
studerade förskolorna dokumentera och fotografera men inte ta hand om 
detta råmaterial. Det medförde att det hopade sig i datorn och fotokatalogen 
växte. Elfström (2013) har också uppmärksammat dilemmat kring använd-
ningen av allt insamlat material. Hon skriver att det stora problemet handlar 
om hur pedagogerna ska kunna tillvarata och hinna bearbeta de observation-
er som ständigt pågår. Vid de tillfällen då dokumentationsarbetet hade en 
deadline eller ett specifikt syfte blev det ofta genomfört eftersom det priori-
terades. Det som framträdde var att komplexiteten med pedagogisk doku-
mentation gav en känsla av att man aldrig blev klar. En annan aspekt var att 
man blev beroende av att tekniken fungerade. Det kunde handla om att nät-
verket låg nere då pedagogerna skulle arbeta med en dokumentation och de 
därmed inte kom åt dokument och foton. Några pedagoger var också stres-
sade över det faktum att de inte behärskade den nya tekniken. De lämnade 
hellre över arbetet med att färdigställa dokumentationer till sina kollegor.  

Utbildning och fortbildning 
Utbildningsmässigt hade pedagogerna i stort sett likvärdiga förutsättningar 
på de båda förskolorna när det gäller pedagogisk dokumentation. Vad det 
gäller fortbildning skiljde de sig däremot åt. Blåbäret hade gått på enstaka 
föreläsningar i ämnet pedagogisk dokumentation medan Lingonet hade till-
gång till kontinuerlig fortbildning på förskolan samt handledning från Reg-
gio Emilia-institutet. Att ha en kontinuerlig fortbildning var nyckeln till 
Lingonets arbete med pedagogisk dokumentation flöt på medan Blåbäret 
menade att de ville ha påfyllning i ämnet.  
 
Gällande fortbildningsfrågan är det även intressant att reflektera kring glap-
pet som uppstår mellan teorin och praktiken. Att gå på en öppen föreläsning 
med 100-tals pedagoger ger en annan form av fortbildning än att ha ett re-
flekterande samtal i liten grupp. Jag tänker att båda behövs för att ge liv åt 
arbetssättet. Det var dock betydligt svårare för Blåbäret att realisera arbetet 
med pedagogisk dokumentation eftersom de saknade den kontinuerligt åter-
kommande fortbildningen som Lingonet hade med stöd av pedagogistan och 
ateljeristan. Enligt Lenz Taguchi (2012) går det inte att särskilja praktik och 
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teori. Hon menar att praktik och teori inte behöver vara varandras motsatser 
utan att de snarare är varandras förutsättningar. För att en teori ska formas 
och bli verksam bör den relateras till erfarenheter av ett levt liv och en levd 
praktik. Praktiken å andra sidan är beroende av våra teorier dvs. vårt synsätt 
på vad praktiken borde vara. Detta innebär att all teori kontinuerligt formule-
ras i en levd praktik vare sig pedagogerna själva är medvetna om det eller 
inte. Praktiken kan ses som en blandning av händelser som är sammanflätade 
med varandra och där det inte går att skilja den praktiska diskursen från den 
teoretiska diskursen dvs. hur vi skapar mening och förstår saker och ting. 
Pedagogerna i denna studie hade ibland svårt att se detta samband och teo-
riskapande. De verkade snarare uppleva det som att teorin lades på prakti-
ken. Detta kan också förstås utifrån ett ”uppifrån och nedperspektiv” (SOU 
1997:157), vilket innebär att pedagoger förbiser sin egen roll i förändrings-
arbetet och väntar på att få signaler från annat håll på vad som förväntas av 
dem. I denna studie var Lingonet beroende av en stark ledare och inspiratör 
som ögonöppnare t.ex. pedagogistan eller ateljeristan. På Blåbäret hämtade 
pedagogerna stöd och inspiration i Skolverkets stödmaterial (Palmer 2012) 
samt från andra engagerade kollegor. Det var många gånger genom dessa 
aktörer som pedagogerna blev varse sitt eget teoriskapande i praktiken. 
 
Utifrån det politiskt rådande klimatet i Sverige, är en högre utbildning en 
viktig framgångsfaktor för att bibehålla en god kvalitet i verksamheten. 
Även kommunerna ser detta som ett viktigt kvalitetsmått dvs. att ha en 
många anställda förskollärare vid sina förskolor. Det som blir intressant i 
denna studie är hur lärosätena fokuserar på olika innehåll. Vilket innehåll 
som kurser i pedagogisk dokumentation har vid ett lärosäte behöver inte vara 
detsamma som vid ett annat lärosäte. Jag menar att en ny utbildning i sig 
därmed inte är en garanti för att man behärskar de olika arbetssätt som finns 
i förskolan. Detta är intressant rent politiskt eftersom samhället och politi-
kerna eftersträvar att höja kompetensen inom förskolan genom att utbilda 
fler förskollärare och även införa krav på lärarlegitimation i syfte att garan-
tera en kvalitativ förskola. Det kan tolkas som ett juridiskt styrmedel för att 
kontrollera och garantera att enbart behöriga förskollärare arbetar på försko-
lan. Frågan är dock vad dessa lärarlegitimationer spelar för roll om utbild-
ningarna skiljer sig åt så mycket?  

Att genomföra sitt uppdrag: från formuleringsarenan till 
realiseringsarenan 
Då förskolepedagoger numera genom läroplanen är ålagda att arbeta med 
dokumentation och systematisk kvalitetsredovisning, så har en del frågeteck-
en uppstått. Många förskolor har valt att arbeta med pedagogisk dokumentat-
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ion som ett arbetssätt för att dokumentera och följa upp sin verksamhet. 
Detta har dock visat sig vara svårare än förväntat och många pedagoger 
kämpar med att implementera arbetssättet i sin vardag. Det står i läroplanen 
vad som ska dokumenteras men detta uppdrag kan ses som tvetydigt då det 
är otydligt om det är enskilda barns lärande och utveckling eller verksamhet-
en som ska dokumenteras och följas upp (Eidevald, 2013;Vallberg Roth & 
Åsén, 2012). Ska man följa upp och dokumentera barns lärande och/eller en 
verksamhet? Den tvetydighet som finns angående vad som ska vara i fokus 
för dokumenterandet, dvs. huruvida man ska dokumentera och följa upp 
enskilda barns utveckling och lärande eller om man ska dokumentera försko-
lans verksamhet existerade på båda förskolorna. Många gånger handlade 
dokumentationsarbetet dock om en tranformativ bedömningspraktik (Vall-
berg Roth, 2013) där fokus kunde vara såväl på det enskilda barnets utveckl-
ing, materialets och miljöns betydelse samt verksamhetens erbjudanden. 
Detta ger stöd åt det synsätt som Palmer (2012) ger uttryck för i Skolverkets 
stödmaterial. Hon menar att arbetet med pedagogisk dokumentation är ett 
sammanflätat uppdrag där man inte kan separera verksamheten från barnen 
och vice versa. När personalen dokumenterar, följer upp och analyserar det 
enskilda barnets utveckling och lärande blir det samtidigt ett sätt att doku-
mentera, följa upp och analysera verksamheten och personalens förhåll-
ningssätt. 
 
Det var vanligt att uppleva läroplanen som styrande och stödjande på båda 
förskolorna. Detta stämmer väl överens med Erikssons (2014) studie som 
visar att pedagogerna använder sig av de olika styrdokumenten på statlig och 
kommunal nivå för att förstå och motivera sitt uppdrag. Läroplanen var ett 
viktigt arbetsverktyg som var stödjande och styrande. Pedagogerna använde 
den som en garant för att man utfört sitt uppdrag.  
 
Några av pedagogerna i studien menade att arbetet med pedagogisk doku-
mentation numera, mer eller mindre, var ett måste. De var medvetna om att 
begreppet pedagogisk dokumentation inte stod i läroplanen men de menade 
samtidigt att det var en tydlig signal från både den egna kommunen och 
Skolverkets stödmaterial Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan 
(Palmer, 2012) att detta var något man måste göra. Detta innebär att det finns 
ett glapp mellan formuleringsarenan och realiseringsarenan med utrymme 
för tolkningar. När IUP (individuella utvecklingsplaner) introducerades på 
förskolan tolkade kommuner ett betänkande som att de var tvungna att arbeta 
med IUP (Skolverket, 2010c). Pedagogerna i denna studie menade på mot-
svarande sätt att man är tvungen att arbeta med pedagogisk dokumentation. 
De uppfattade Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan från 
Skolverket (Palmer, 2012) som ett styrdokument snarare än ett stödmaterial.  
Trots att Blåbäret och Lingonet hade samma läroplan att arbeta utifrån så 
skilde sig deras arbetssätt sig åt på realiseringsarenan. Det kan, som tidigare 
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nämnts, främst kopplas till olikheter i de ideologiska styrsystemen. Medan 
Lingonet hade arbetat Reggio Emilia-inspirerat under flera år och införlivat 
de idéer och teorier som hänger samman med arbetssättet var arbetssättet 
ganska nytt för Blåbäret. Erfarenheterna från Lingonet visade att det tar lång 
tid att tillägna sig detta arbetssätt. På Blåbäret kan man se hur läroplanen 
tolkades i förhållande till en redan existerande praktik, men även hur läro-
planen bidrog till att utveckla och förändra deras verksamhet. Läroplanen 
användes också som en garant som legitimerade deras arbete (Skolverket, 
2004).  
 
Några forskare (Alnervik, 2013; Elfström, 2013) menar att om man arbetar 
med pedagogisk dokumentation som enbart ett utvärderingsverktyg, utan att 
vidare reflektera kring dess innehåll så tappar man hela idén om att det är ett 
kollektivt reflekterande där flera tankar korsbefruktar varandra och leder till 
nya synsätt och ett vidgat lärande. Detta dilemma belyser också Lenz 
Taguchi (2000) som menar att det finns en risk att enbart termer och begrepp 
byts ut i arbetet med pedagogisk dokumentation men att ett förändringsar-
bete ändå inte kommer till stånd. 

Pedagogisk dokumentation och etiska problem 
Då det kom till pedagogernas tankar och känslor kring sitt arbete med peda-
gogisk dokumentation fann jag att man såg detta som ett krävande projekt på 
många plan. Att anta dubbla roller som pedagog, dvs. både vara ledande 
pedagog och medforskare har både sina för och nackdelar. Risken finns att 
man som medforskare blir så engagerad att man i dessa stunder nästan tappar 
grepp om tid och rum. Det kan leda till att man försummar andra uppgifter så 
som omsorgsbiten. Hinner man se alla barn eller har man bara fokus på 
”wow händelsen”?  
 
Emmoth (2014) menar att för att det ska vara försvarbart att lägga ner så 
mycket tid av de begränsade tidsresurser pedagoger har så är det viktigt att 
dokumentationerna analyseras och används fortsättningsvis då pedagogerna 
planerar verksamheten på förskolan. Detta kan man se som att arbetet med 
pedagogisk dokumentation kräver mer tid i anspråk även utanför barngrupp-
sarbete. Eftersom verksamheten numera är så pressad vad gäller personalan-
tal och barnantal måste pedagoger alltid ta hänsyn till dessa ramfaktorer 
innan man ger sig in i något. Mycket planering handlar om ett konsekvens-
tänkande.  
 
Emilsson och Pramling (2012) ifrågasätter den maktposition som vuxna har 
då det gäller t.ex. urval och tolkningsföreträde i arbetet med pedagogisk 
dokumentation. Frågan blir då vem som äger lärprocesserna? Man kan undra 
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om man dokumenterar barnens intresse eller om det handlar om att driva ett 
projekt/tema framåt. Emilsson och Pramling (2012) resonerar även kring den 
etiska aspekten i att bli dokumenterad för det man gör, istället för den man är 
som barn. De frågar sig om det är rätt saker som dokumenteras och om det 
ställs krav på barn som de inte kan leva upp till. Dettas synsätt problematise-
ras inom posthumanistisk forskning där det enskilda barnet inte omedelbart 
sätts i centrum, och den som dokumenterar utanför. Istället ses pedagogisk 
dokumentation som ett görande, eller ett samspel, där barn deltar jämbördigt 
med de vuxna och där även miljöer och material har betydelse för det som 
sker. På så sätt går det inte att ställa sig utanför ett sammanhang av doku-
mentationsarbetet, utan den pedagogiska dokumentationen blir till i ett sam-
spel med barn, pedagoger och miljö (Elfström 2013; Lenz Taguchi, 2013; 
Palmer 2012). Men givetvis kvarstår maktfrågan. Även om ett posthumanist-
iskt tänkande bidrar med en annan syn på hierarkier och maktrelationer i 
förskolan kan den vuxne aldrig fråntas ansvaret för barn och verksamhet. 
Det är den vuxnes ansvar att arrangera miljöer och teknologi på ett sådant 
sätt att barns integritet bibehålls. Det är även pedagogens ansvar att organi-
sera tid och rum på ett sådant sätt att det blir möjligt för barn att delta och 
själva fotografera, välja ut bilder och vara i ett tryggt och givande samspel 
med andra (Palmer, 2012). Enligt ett posthumanistiskt perspektiv att se på 
pedagogisk dokumentation är denna fråga dock inte relevant eftersom det 
aldrig går att ställa sig utanför ett sammanhang vid dokumentationsarbetet. 
Den pedagogiska dokumentationen blir inte till genom att man utifrån do-
kumenterar barn utan i ett samspel med barn, pedagoger och miljö (Elfström 
2013; Lenz Taguchi, 2013; Palmer 2012).  
 
Lindgren och Sparrman (2003) menar att barn genom dokumentationer t.ex. 
bilder och filmer, numera exponeras utåt i andra sammanhang utan att själva 
ha någon egentlig möjlighet att välja att inte delta. Det är skillnad på att bli 
filmad och fotograferad i förskolan i för hållande till att bli det i hemmets 
lugna vrå. I linje med detta tänker jag att förskolans godkännandelappar för 
publicering av barnets bilder enbart vänder sig till vårdnadshavarna, vilket 
kan ses som att barnen åter igen tappar makten att bestämma då pedagoger 
många gånger glömmer fråga barnen.  

Ett arbetssätt med många möjligheter  
Det som var positivt med pedagogisk dokumentation var pedagogers närvaro 
i stunden då de dokumenterade. Då de följde barnens lärprocesser fanns det 
inte utrymme för att går runt och tänka på något annat. Trots allt efterarbete 
och all stress, tänker jag att de ändå var nöjda med sina pedagogiska insatser 
då dagen var slut. Pedagogerna menade att arbetet med pedagogisk doku-
mentation var utvecklande för dem själva i deras profession. De jämförde 
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bl.a. med hur de tidigare tänkt kring begreppet dokumentation och vad de 
tänker idag. Dessa jämförelser fanns även i Skolverkets utredning från 2008, 
där pedagoger menade att de utvecklat sitt förhållningssätt i arbetet med 
pedagogisk dokumentation. Därmed kan pedagogisk dokumentation bli ett 
fortbildningsverktyg även hos pedagoger eftersom det synliggör deras egna 
handlingar och utvecklar dem. Även den enskilda pedagogen påverkas i det 
vardagliga arbetet eftersom den pedagogiska dokumentationen hjälper till att 
hålla fokus på verksamhetsutveckling och att pedagogerna själva styr den. 
Att dokumentera och använda dokumentationer för gemensam reflektion 
gjorde också att det alltid fanns ett gemensamt meningskapande. Doku-
mentationerna och reflektionerna gjorde att pedagogerna blev delaktiga i 
varandras arbeten. Man blev mer intresserad av både barns och kollegors 
tankar och teorier. Detta i sin tur skapade lust och glädje hos alla inblandade. 
Detta är i linje med Alnervik (2013) som påtalar att arbetet med pedagogisk 
dokumentation påverkar hela arbetslaget till förändring, eftersom det är ett 
kollektivt verktyg. Detta är viktigt då dagens förskola mer och mer är på väg 
emot ett individuellt fokus på lärande. Det kollektiva lärandets roll blir i och 
med arbetssättet med pedagogisk dokumentation åter viktig på förskolan.  
 
Denna studie illustrerar att arbetet med pedagogisk dokumentation kan ge 
barn inflytande (jfr Elfström Pettersson, 2014; Lenz Taguchi, 2012). Barnen 
var generellt sett mycket intresserade av att delta i dokumentationsarbetet. 
Många gånger vill de själva visa upp en sak de gjort och berätta om den. Var 
det så att barnen och pedagogerna hade olika tankar om vad som dokumente-
rades, som i exemplet med lerbygget och bokstäverna, kunde dokumentat-
ionen få pedagogerna att fokusera vad som var viktigt för barnen. Tanken 
var att de skulle dokumentera hur barnen gjorde lerfönster medan innehållet i 
dokumentationerna transformerades till att handla om bokstäver, något som 
fångade barnens intresse. I detta fall tog pedagogen barnens perspektiv och 
övergav sitt eget. Här kan man tydligt se hur pedagogerna arbetade efter 
läroplanens mål och riktlinjer då barn ges inflytande och delaktighet för sin 
egen skull (jfr Westerlund, 2010) och att förhållningssättet genomsyrar arbe-
tet med dokumentationerna.  
 
Arbetet med pedagogisk dokumentation gav inte bara pedagoger och barn 
inflytande över verksamheten utan även föräldrarna gavs delaktighet genom 
dokumentationerna. De kunde genom dokumentationerna få kunskaper om 
vad deras barn arbetade med på förskolan och därigenom möta upp med 
barnets erfarenheter hemifrån. Det kunde i sin tur leda till nya dokumentat-
ioner och samverkan mellan hemmet och förskolan blev tydlig. Slutligen kan 
man också förstå hur förskolans verksamhet och dess betydelse synliggörs 
utåt i samhället med hjälp av pedagogisk dokumentation. Genom det kollek-
tiva reflektionsarbetet som sker på många plan i dokumentationsarbetet, så 
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sprids budskapet om förskolans roll och barns röster hörs långt utanför för-
skolans väggar.  

Några sista reflektioner 
Min reflektion efter denna studie är att arbetet med pedagogisk dokumentat-
ion på förskolan är ett krävande och omvälvande arbetssätt att ta till sig ef-
tersom det påverkar så mycket i verksamheten. Att det förändrar mer än det 
egna sättet att organisera och genomföra sitt pedagogiska arbete har att göra 
med att det också relaterar till filosofi och ideologi. Det finns många sätt att 
göra rätt i arbetet med pedagogisk dokumentation; det finns flera olika teo-
rier att utgå ifrån samt även ett flertal metoder som alla går ihop med läro-
planens intentioner. Detta leder ibland till förvirring och osäkerhet; att göra 
val är inte alltid enkelt. Risken finns att pedagoger i sin strävan efter att göra 
”rätt” då de arbetar med pedagogisk dokumentation tappar fotfästet och blir 
mer upptagna av att göra sitt val än att vara närvarande och delta i barnens 
lek, lärande och utforskande.  
 
Förskolepedagoger har ofta en strävan att uppmärksamma barns olikhet, och 
beakta hur olikheter berikar och vidgar lärandet, vilket är något som tas upp i 
ett flertal böcker och i läroplanen (Dahlberg, 2002, 2005, Dahlberg et al., 
2001; Elfström, 2013; Lenz Taguchi, 2013; Palmer, 2012; Åberg & Lenz 
Taguchi, 2005). Olikheter är också något som lyfts fram som ett positivt 
inslag i det efterföljande reflektionsarbetet eftersom de synliggör de hundra 
språken (olika former där lärande kan ta sig uttryck). Det är därför extra 
intressant att båda förskolorna i studien lyfter oliktänkande inom personal-
gruppen som en svårighet, ett dilemma, i synnerhet i sitt eget arbete med 
reflektion och dokumentation. Det är även intressant att de vid många till-
fällen påtalade att man i personalgruppen bör ha samma barnsyn, samma 
tänkande, eller vara mer samspelta kring detta arbetssätt. Det tycks alltså 
svårare att se det egna arbetet i arbetslaget som en resurs av oliktänkande än 
vad det är att se barns olikheter som en tillgång. 
 
Även i arbetet med demokratiska frågor, i enlighet med läroplanen (Skolver-
ket, 2010a) är olikhet en viktig fråga. Göthsson (2002) vänder på resone-
manget då han skriver i tidskriften Modern barndom att ”olikheten är vår 
största likhet och att vi istället bör vidga normalitetsbegreppet genom att 
söka likheten i att vi är olika”. Frågan är om denna ”kullebytta” skulle kunna 
hjälpa pedagoger i arbetet med pedagogisk dokumentation, dvs. att ytterli-
gare betona att normaltillståndet i ett arbete med barn är just olikhet och att 
det är det som kan vara styrkan i arbetet med pedagogisk dokumentation. 
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Att uppmärksamma olikhet handlar inte bara de egna värderingarna som 
pedagog utan även om att se till olika teorier i arbetet med pedagogisk 
dokumentation. Vad kan olika teorier tillföra? Vid vilka tillfällen behövs 
olika teoretiska förståelser? Vad kan olika arbetsätt och metoder tillföra för 
olika barngrupper på olika platser? Kanske kan en öppenhet för olikhet ge 
förskolan en vidare ram att arbeta utifrån och en större acceptans för fler 
synsätt på barn, lek och lärande. Givetvis i linje med läroplanen och gällande 
riktlinjer, men utan pekpinnar och förutbestämda idéer om vad pedagogisk 
dokumentation är eller bör vara. Varje förskola kan då forma sin egen mo-
dell och på ett kreativt sätt utmana begreppet pedagogisk dokumentation. 

Förslag till framtida forskning 
I denna studie har framförallt pedagogernas arbete med dokumentation och 
pedagogisk dokumentation varit i fokus. Detta arbetssätt har även under 
resans gång påverkat andra aktörer i förskolan så som barn och föräldrar. 
Detta uppmärksammade jag men gick inte vidare med i någon större ut-
sträckning. En idé till vidare forskning på detta område kan därför vara att 
studera den upplevda läroplanen enligt Goodlads (1979) läroplansdimens-
ioner och ta in hur detta arbetssätt tas emot av barnen. Detta innebär att barns 
röster blir hörda samt att de är delaktiga i forskningsprocessen. 
 
En annan aspekt handlar om relationen mellan pedagogers, barns och föräld-
rars inflytande i arbetet med pedagogisk dokumentation. Detta är också ett 
intressant fördjupningsområde.  
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Bilaga 1. Missivbrev  

Till pedagoger och föräldrar på förskolan ……………….. 
Hej, mitt namn är Charlotte Holmberg och jag är förskollärare i ……… 
kommun. För närvarande studerar jag (80%) på en forskarskola för förskol-
lärare vid Stockholms universitet. Inom ramen för dessa studier ska jag göra 
en vetenskaplig studie som ska resultera i en licentiatavhandling. Jag har valt 
att studera pedagogisk dokumentation och göra en jämförande studie av två 
förskolors arbetssätt. Mitt intresse består i att studera vad som sker i arbetet 
med den pedagogiska dokumentationen på förskolorna, för att kunna upp-
täcka eventuella likheter och skillnader. Insamling av data kommer ske un-
der vårterminen 2013. Studien kommer att vara etnografiskt inspirerad och 
jag är intresserad av att titta på: hur man gör. Detta innebär att jag inte be-
dömer barns eller pedagogers kunskaper individuellt i deras arbete med den 
pedagogiska dokumentationen utan tittar mer på processer. För att samla in 
data kommer jag att föra fältanteckningar, eventuellt fotografera doku-
mentationer eller alster, använda informella samtal och intervjuer. Det kan 
även bli aktuellt att ta ljudupptagningar som jag sedan transkriberar. Under 
insamlingsperioden kommer jag att delta i olika grad på avdelningen för att 
ta del av ert arbete med den pedagogiska dokumentationen. 
 
Studiens resultat kan komma att publiceras i rapporter/artiklar/avhandling 
samt redovisas på kurser och seminarier. All resultatredovisning sker i text-
form eller med hjälp av avidentifierade bilder. Alla namn, personuppgifter 
och andra uppgifter som möjliggör identifiering av individer kommer att 
behandlas konfidentiellt och under tystnadsplikt i enlighet med personupp-
giftslagen (1998:204). Läs mer på 
www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980204.htm. Alla dokument, ljudupptagning-
ar och arbetskopior kommer att förvaras oåtkomliga för obehöriga. Endast 
jag och mina handledare har tillgång till detta material. Projektet genomförs 
helt i enlighet med Vetenskapsrådets etiska regler och riktlinjer för forsk-
ning. Läs mer på www.codex.vr.se. Medverkan i studien är helt frivillig och 
deltagarna kan när som helst välja att avbryta sin medverkan.  
 
Om ni har ytterligare frågor och funderingar hör gärna av er till mig: 
 
Mail:charlotte.holmberg@buv.su.se 
Hälsningar Charlotte 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980204.htm
http://www.codex.vr.se/
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Bilaga 2. Fullmakt 

Nedanstående fullmakt ger mig (Charlotte Holmberg), efter ert med-
givande, tillstånd att dokumentera situationer där du som pedagog/ 
eller ert barn medverkar. Materialet kommer endast att användas i 
Holmbergs forskning. 
 
Pedagog 
Jag som pedagog – namn:…………………………………vill medverka i 
Holmbergs o forskning och tillåter att det dokumenterade materialet används 
i studien. 

 
Jag som pedagog – namn:……………………………………………vill inte 
medverka i Holmbergs forskning. 

 
Barn 

 
Jag vill att mitt barn – namn:…………………………………… medverkar i 
Holmbergs o forskning och tillåter att det dokumenterade materialet används 
i studien. 
Namn vårdnadshavare 1: 
………………………………………………………………. 
Namn vårdnadshavare 2: 
………………………………………………………………. 
 
Jag vill inte att mitt barn – namn: …………………………………… 
medverkar i Holmbergs forskning. 
 
Namn vårdnadshavare 1: 
………………………………………………………………. 
Namn vårdnadshavare 2: 
……………………………………………………………… 
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Bilaga 3. Intervjuguide 

Vad har du för syfte med att dokumentera?  
 
Berätta något om hur du tänker kring begreppen dokumentation och pedago-
gisk dokumentation?  
 
Vad och vem väljer du att dokumentera på förskolan?  
 
Hur gör du en dokumentation? 
 
Vilka är delaktiga i arbetet med en dokumentation? 
 
För vem skull väljer du att arbeta med dokumentation? 
 
Kan du berätta om din ”resa” (dina erfarenheter) med att arbeta med doku-
mentation och pedagogisk dokumentation? 
 
Har du fått någon fortbildning i att arbeta med pedagogisk dokumentation 
och beskriv denne? 
 
Minns du någon speciell dokumentation som du lyckats med? 
 
Vilka möjligheter ser du med pedagogisk dokumentation? 
 
Vilka svårigheter ser du med pedagogisk dokumentation? 
 
Sist vill jag att du berättar lite om en specifik dokumentation/bilder/ situation 
jag har valt ut. Berätta följande: Berätta om situationen, berätta om dina val i 
samband med dokumentationen, och motivera dessa? 
 
Finns det något du vill tillägga som handlar om vad du tycker om doku-
mentation och pedagogisk dokumentation kopplat till att arbeta på försko-
lan? 
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Bilaga 4. Bild-, figur- och tabellförteckning 

Bild 1. Dokumentationer av tema kroppen .......................................... 66 

Bild 2. Dokumentationsvägg ................................................................... 73 

Bild 3. Ett utforskande av is .................................................................... 86 

Bild 4. En dokumentation från arbetet med lera ................................ 91 

Bild 5. En födelsedagsdokumentation från Blåbäret .......................... 93 

Bild 6. Dokumentationsarbete med mobiltelefon ............................. 100 

Bild 7. Hur pedagoger fotograferar till sina dokumentationer ....... 101 

Bild 8. En anteckning i stolpar .............................................................. 102 
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