
MITTUNIVERSITETET 
Institutionen för utbildningsvetenskap (UTV) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examensarbete inom 
lärarutbildningen, 15 högskolepoäng 

 

 Pedagogisk dokumentation i 
förskolan   

 Fem pedagogers syn på pedagogisk dokumentation 
i förskolan    

 

 Evelina Eklid    



Pedagogisk dokumentation i 

förskolan - fem pedagogers 

uppfattning om pedagogisk 

dokumentation i förskolan    

Evelina Eklid 

2010-12-12 

 

ii 

 

 

Abstract 

Uppsatsen handlar om pedagogers uppfattning, syfte och arbete med 

pedagogisk dokumentation i förskolans verksamhet. Studien är gjord 

med kvalitativa intervjuer av fem pedagoger. Pedagogerna menar att 

dokumentationen är till för barnen, föräldrarna och pedagogerna. 

Dokumentationen sker enligt pedagogerna i första hand för att syn-

liggöra barnens utveckling. Resultatet visar att pedagogerna är positiva 

till arbetet men upplever tidsbrist, främst i hanteringen av dokumenta-

tionen och en viss osäkerhet till den teknik som finns att tillgå på 

förskolan. 

 

 

Nyckelord: Pedagogisk dokumentation, dokumentation, reflektion 
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 Inledning  

Jag intresserade mig för ämnet då jag läste kursen pedagogisk doku-

mentation i den barn- och ungdomspedagogiska inriktningen - förskola 

och förskoleklass. I förordet till förskolans läroplan (1998) står att 

”Genom pedagogisk dokumentation kan verksamheten i förskolan synliggöras 

och bli ett viktigt underlag i diskussionen kring och bedömningen av verksam-

hetens kvalitet och utvecklingsbehov” (Lpfö 98 s.4). I skolverkets allmänna 

råd och kommentarer i Kvalitet i förskolan (2005) nämns också betydel-

sen av pedagogisk dokumentation. De menar där att dokumentation är 

ett bra arbetssätt för att öka pedagogers medvetande om det egna 

arbetet och om hur barn utvecklas, lär och mår. Dokumentationen bör 

vara en del i det dagliga arbetet tillsammans med barnen (Skolverket, 

2005). Detta visar på vikten av pedagogisk dokumentation i förskolan 

och att arbetet med barns lärande och utveckling bör dokumenteras på 

ett eller annat sätt. I den pedagogiska dokumentationen är den gemen-

samma reflektionen viktig, eftersom dokumentationen kan tolkas på 

olika sätt. 

Jag är intresserad av pedagogers syn på detta ämne och hur de jobbar 

rent praktiskt i verksamheterna. Jag har upptäckt under utbildningens 

gång att det kan se väldigt olika ut i förskoleverksamheterna och skulle 

vilja undersöka detta mer ingående. 
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Problemformulering  

Pedagogisk dokumentation är ett arbetsverktyg i förskolan och under-

sökningens syfte är att beskriva och förstå pedagogers syn på dokumen-

tation i förskolan. 

I min uppsats fokuseras fenomenet pedagogisk dokumentation utifrån 

ett didaktiskt perspektiv med hjälp av de tre frågorna Vad? Hur? och 

Varför? 

 

Närmare bestämt: 

Vad är pedagogisk dokumentation? 

Hur kan man arbeta med pedagogisk dokumentation? och 

Varför bör pedagogisk dokumentation användas i förskolan? 
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Pedagogisk dokumentation i förskolan  

Jag inleder bakgrunden med en kort historisk bakgrund för att sedan 

redogöra för den forskning och litteratur som jag funnit relevant i 

förhållande till ämnet och mina frågeställningar. Jag utgår ifrån de 

didaktiska frågorna Vad? Hur? och Varför? även i bakgrunden.  

 

 

 Historisk bakgrund  

I förskolans historia har barnobservationer varit vanliga fram till 1970-

talet. I dessa observationer har fokus legat på det individuella barnets 

behov och haft som syfte att bedöma barnets utvecklingsnivå motoriskt, 

socialt, språkligt och emotionellt. Barnen granskades delvis ur ett 

bristperspektiv där brister hos barnet skulle uppmärksammas och sedan 

försöka kompenseras (Wehner-Godée, 2000). Åberg (Åberg & Lenz 

Taguchi, 2007) berättar om sitt arbete med den typen av observationer 

och berättar att de använde sig av checklistor och mallar som visade vad 

barn vid en viss ålder förväntades klara av. Lenz Taguchi (1997) menar 

att man kan man avläsa ett skifte av fokus i användandet av observation 

och dokumentation under slutet på 1990-talet från att vara ett verktyg 

för i första hand korrigering och normalisering till ett verktyg för 

kontroll och utvärdering, samt för att följa barns lärande och barns 

läroprocesser. Den tidigare användningen är dock fortfarande utbredd, 

särskilt i förhållande till olika former av funktionshinder (Lenz Taguchi, 

1997).  I dagens förskola dokumenteras det mer frekvent än tidigare och 

här har pedagogiken Reggio Emilia har varit en viktig förebild och 

inspirationskälla för svenska förskolor (Åsén, 2002). I över 40 år har 

pedagogisk dokumentation använts som en arbetsmetod av kommunala 

förskolor i den italienska staden Reggio Emilia. Med denna arbetsmetod 

vill Reggio Emilia pedagogiken visa fokus på barnens eget lärande och 

få barnen att förstå sitt eget lärande. Barnens lärprocesser står i centrum 

men går hand i hand med pedagogernas utveckling och lärande och 

samspelet emellan de är en viktig del.  

Lindgren och Sparrman (2003) menar att dokumentation är som en 

fortsättning på olika former av observation som tidigare i förskolan 

använts för att beskriva och forska om barn. Idag talar man inte så 
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mycket om observation menar författarna utan om dokumentation och 

detta menar Lenz Taguchi (2000) kan kopplas till förändringar i vårt 

välfärdssystem med utvärdering och målstyrning som blivit nya nyck-

elord. Den största skillnaden mellan observation och dokumentation är 

enligt Lindgren och Sparrman (2003) den ökade betoningen på samspe-

lets betydelse för barn och synen på hur barn och vuxna interagerar 

med varandra. En annan faktor som skiljer dagens dokumentationspro-

jekt från tidigare observationer är alla de tekniska redskap som finns till 

hands. Videokameror, digitalkamera, datorer har inte bara blivit billiga-

re utan även mindre och lättare att hantera, samtidigt som de kan lagra 

större mängder information än tidigare. 

 

Dokumentation - Pedagogisk dokumentation  

Vad är pedagogisk dokumentation? Hur blir dokumentationen pedago-

gisk? Och varför bör pedagogisk dokumentation användas i förskolan? 

Svaren på dessa frågor tas upp under denna rubrik. Första stycket 

beskriver vad dokumentation är och nästa stycke redogör för skillnaden 

mellan dokumentation och pedagogisk dokumentation. 

Att dokumentera är enligt Sheridan (2009) att samla in, analysera och 

kategorisera för att göra något synligt. Man vill hitta orsaker till hur 

något är, förhåller sig eller tar sig uttryck. Ett syfte, en anledning till att 

dokumentera måste finnas, något man vill synliggöra. Författaren ger 

ett exempel i boken på om det är barns delaktighet och inflytande som 

man arbetat med och vill veta hur man arbetat mot målen, så är det 

dessa processer som dokumentationen bör fokusera på. Hela processen 

ska dokumenteras, från planering, till lärarnas arbete för att göra barnen 

delaktiga. Viktigt är också att dokumentera hur barnens förståelse kring 

ämnet kommer till uttryck. Att göra något synligt och bli sedd är något 

som inte bara barnen vinner på, det gör alla med anknytning till försko-

leverksamheten. Motsatsen, att inte bli eller vilja bli synliggjord framstår 

liktydligt med en vilja att vara osedd och osynlig (Lindgren & Sparr-

man, 2003). För att dokumentera krävs att lärare observerar och urskiljer 

det som är betydelsefullt i förhållande till det man söker kunskap om 

(Sheridan, 2009). Aspekter att tänka på kring dokumentation är vad den 

ska användas till, vad som bör dokumenteras, hur den bör gå till och 

vilken tid det får ta i verksamheten. Man måste också fråga sig hur 
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barnen kan bli delaktiga i dokumentationen. ”Att utifrån barnens egna 

röster göra deras värld synlig i bild och/eller text utifrån olika innehållsaspekter 

är att göra barnen delaktiga i dokumentationen” (Sheridan, 2009, s.51). Hon 

menar det finns två huvudanledningar att dokumentera: För att följa 

och påverka barns utveckling och lärande och för att följa och påverka 

verksamhetens utveckling. Dokumentationen som utförs på barnens 

arbete och tankar runt arbetet gör det möjligt att faktiskt se barnets 

utforskande nyfikenhet, lyfta deras styrkor och ge uttryck för deras 

känslor för saker.  

Pedagogisk dokumentation kräver reflektion. Åberg och Lenz Taguchi 

(2005) uttrycker att dokumentationen är ett medel men utan dialog så 

sker ingen utveckling. De menar att det krävs en dialog och en gemen-

sam reflektion mellan pedagogerna.”Alla barn har rätt att förstås på flera 

olika sätt, därför behöver dokumentationen tolkas med många olika ögon.” 

(Åberg & Lenz Taguchi, 2005, s.20). Det är först när man tar dokumenta-

tionen som utgångspunkt för reflektion som det blir en pedagogisk 

dokumentation (Åsén, 2002; Wehner–Godée, 2000; Lenz Taguchi, 1997). 

”Pedagogisk dokumentation är ett kollektivt arbetsverktyg som bygger på ett 

gemensamt reflektionsarbete” (Lenz Taguchi, 1997, s.15). Den gemensam-

ma reflektionen hos pedagogerna kring dokumentationen betonar bland 

andra Åsén (2002) som en av de viktigaste funktionerna. Det kan öppna 

upp för multipla perspektiv och leda fram till en gemensam förståelse 

av barnens liv och lärprocesser. Att diskutera, analysera och ompröva 

sina egna tolkningar kring det som dokumenterats föder nya tankar och 

idéer kring hur man kan gå vidare. Eller som Lenz Taguchi (1997) säger:  

Det räcker inte med att planera ett arbete och dokumentera det, sätta upp det 

på väggen och sedan… Ja, vad händer sedan? Arbetet avstannar. (Lenz Ta-

guchi, 1997, s.69) 

Hon menar att man bör tänka kring frågor som ”Vad såg barnen?” ”Vad 

var barnen intresserade av?” Vad talade barnen om?” osv. Om man 

använder sådana frågor som utgångspunkt så kan ett nytt arbete, tema 

födas (Lenz Taguchi, 1997). Det osynliga kommer fram genom pedago-

gisk dokumentation så som barnens kunskaper, lärandeprocesser, 

relationer, uttryck och idéer. Barnen får även möjlighet att minnas, 

återbesöka, känna igen och reflektera kring sina egna lärprocesser 

(Åsén, 2002).  
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Varför pedagogisk dokumentation? Den pedagogiska dokumentatio-

nens främsta uppgift ska inte tala om att det hände utan vara ett under-

lag för våra reflektioner kring det som hände, för att kunna ta nästa steg. 

Lenz Taguchi (1997) använder ofta uttrycket ”göra det osynliga synligt” 

kring pedagogisk dokumentation och menar att vi måste se vad som 

hände, men inte bara för återberättandets skull utan för att … ”lära oss 

något och göra oss nyfikna på något nytt” (Lenz Taguchi 1997, s.7) 

Doverborg och Ansett (2003) lyfter den dokumentation som barnen 

själva gör som deras föreställning om ett innehåll, en situation och ska 

inte ses som att försöka utveckla förmågan att teckna. De tar upp ett 

exempel där två teckningar kan se identiska ut, eller kan uppfattas som 

klotter när man endast tittar på bilden. Där kan vi genom pedagogiskt 

dokumenterade samtal få en ökad förståelse för barns tankevärld och ta 

deras perspektiv. Att ta barns perspektiv handlar om att skapa situatio-

ner och utmana barns tankar och strategier där barnens egen dokumen-

tation har en central plats. Men viktigt är att påpeka framhåller förfat-

tarna är att det inte bara är barnens intresse i sig som ska styra innehål-

let i förskolan utan utgångspunkten är också lärarens intention med vad 

hon ska göra synligt för barnen utifrån läroplanen (Doverborg & Ansett, 

2003). Skolverket (2005) skriver att genom dokumentationen har försko-

lan möjligheter att samtala kring människors olikheter med barnen. 

Barnen ges möjlighet att utveckla en förståelse och respekt för att vi lär 

och tänker olika (Skolverket, 2005). 
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Pedagogens roll i pedagogisk dokumentation 

Avsnittet under denna rubrik svarar på: Vad pedagogen har för roll i 

pedagogisk dokumentation? Lenz Taguchi (1997) använder uttrycket 

”att ta ett steg tillbaka” i pedagogernas arbete med pedagogisk doku-

mentation. Detta uttryck ska inte blandas ihop med att vara passiv i 

arbetet poängterar hon och menar att det passiva förhållningssättet 

kring dokumentation lever kvar från gamla observationstekniker. 

Tvärtom menar hon och hänvisar till Furness (beskriven i Lenz Taguchi, 

1997) som hävdar att en av fördelarna med ett dokumenterande arbets-

ätt är att  

pedagogen är mer aktiv än någonsin tidigare när hon sitter och observerar, fotograferar 

eller filmar. Dessutom är barnen mer aktiv i ett dokumenterande arbetssätt  

(Lenz Taguchi, 1997, s.63)  

 

Det gäller att inta en ”aktiv passivitet”, att vara både aktiv och passiv på 

samma gång. Furness använder även ordet ”stark närvaro” när hon 

talar om pedagogrollen. Pedagogen är då med i allt och påverkar allt 

bara genom sin närvaro i rummet, även om hon är tyst eller inte agerar. 

För när man dokumenterar något riktas hela din uppmärksamhet dit det 

händer och detta känner barnen som en aktiv kommunikation istället 

för den frånvarande pedagogen, som tillsammans med barnen börjar 

göra sin egen lerfigur och riktar hela sitt intresse dit istället (Lenz 

Taguchi, 1997).  

Åberg och Lenz Taguchi (2005) beskriver hur de nuförtiden använder 

planeringstimmen. Idag är det en gemensam reflektionstimme med 

barnen i fokus. Förr låg fokuset på de vuxnas idéer om innehållet på 

planeringstimmen. Pedagogernas reflektioner skapade ny förståelse och 

nyfikenhet för barnen i gruppen. De beskriver reflektionen som en 

tillfällig och föränderlig förståelse, som är öppen i samtal och möten 

med andra. 

Det är också betydelsefullt att förstå vad pedagogisk dokumentation inte 

är menar Dahlberg, Moss och Pence (2002). Den pedagogiska dokumen-

tationen ska inte vara en barnobservation. Barnobservationens syfte är 

att granska barnet i förhållande till bestämda kategorier. De tycker att 

den pedagogiska dokumentationen ska ses som en ”visualiseringspro-

cess” där det är pedagogerna som väljer ut vad som ska dokumenteras 
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och som inte visar den sanna verkligheten. Dokumentationerna är och 

kan aldrig bli helt objektiva poängterar Dahlberg, Moss och Pence 

(2002). Dokumentationerna innehåller i hög grad pedagogernas egna 

subjektiva känslor, önskningar och värderingar och detta är något 

pedagogrena ständigt måste påminna sig och ha i tankarna för att 

kritiskt kunna granska dokumentationerna. Den som dokumenterar har 

ett ansvar, både som deltagande subjekt och som medmänniska (Dahl-

berg, Moss & Pence, 2002). Genom att dela med sig och gå i en gemen-

sam analys med andra berörda (kollegor, föräldrar, ledare) så delar 

pedagogen ansvaret med andra menar Lenz Taguchi, (1997). Genom att 

i detta arbete göra subjektiva val och tolkningar innebär att som peda-

gog ”ta makten” över sin egen praktik. Makt som innebär ansvar över 

alla val tillägger hon. 

Lenz Taguchi (2000) har skrivit avhandlingen Emancipation och motstånd 

– dokumentation och kooperativa läroprocesser i förskolan. Avhandlingen 

inriktar sig främst på pedagogernas arbete med pedagogisk dokumenta-

tion och deras läroprocesser på en förskola i Hammarby. Hon liknar sin 

roll som forskare vid förskolepedagogens roll i arbetet med barnen. 

Huvuduppgiften var att dokumentera arbetet med pedagogisk doku-

mentation. Lenz Taguchi beskriver att hon under arbetet med kurser 

inom pedagogisk dokumentation förstått att ett förändringsarbete med 

detta arbetsverktyg ställer frågor om tid, planering och organisation på 

sin spets. Man behöver tid att reflektera över vad som hittills hänt, tid 

att planera och förbereda, samt tid att arbeta med dokumentationen. 

Hennes erfarenheter är att arbetet kring dokumentationen ibland kan 

kännas mycket kravfullt och pressande på ett negativt sätt för pedago-

gerna. Hon har även erfarenheter av att prestationsångesten hos peda-

gogerna ökar även i förhållande till andra vuxna. Kraven ökar ofta ju 

mer ett dokumentationsarbete utvecklas även om arbetet samtidigt 

upplevs som tilltagande roligt och stimulerande. Hon anser att om det 

inte finns en stöttande ledningen som ger organisatoriskt utrymme för 

arbetet kommer negativa känslor och missnöje (Lenz Taguchi, 2000). 

Även Dahlberg, Moss och Pence (2002) tar upp aspekten kring reflek-

tionsarbetet efteråt, att det tar både tid att förbereda och genomföra och 

att det krävs att pedagoger finner tid till detta. Författarna kallar det för 

en prioriteringsfråga och inte en resursfråga. Åberg och Lenz Taguchi, 

(2005) menar att om inte dokumentationsarbetet görs till ett verkligt 

stöd i arbetet, så blir det bara en plikt, ännu en sak på jobbet som måste 
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göras och går vi inte vidare så riskerar dokumentationen att bli ett 

samlande av händelser, likt ett fotoalbum från semestern. (Åberg, Lenz 

Taguchi, 2005).  

Wehner–Godée (2000) vill påpeka att göra dokumentationer inte är 

enbart positivt. Hon anser att videokameran som ett särskilt starkt och 

avslöjande medium. Syftet med dokumentationen måste alltid vara klart 

för pedagogen innan. Vad är det som jag önskar fånga på bilden? Vad 

ska jag använda materialet till? Vem ska se det? Är någon emot att jag 

dokumenterar? Hon poängterar att vi måste göra en riktig bedömning 

så att ingen kommer till skada. 

 

Dokumentationstekniker 

Detta avsnitt svarar på frågan: Hur kan man arbeta med pedagogisk 

dokumentation i förskolan? Det tas upp vilka tekniker som finns och är 

vanliga i förskolan. De etiska aspekterna tas också upp som ett stycke 

under denna rubrik. Det finns många olika sätt för pedagoger i försko-

lan att dokumentera på menar Doverborg och Ansett (2003). Exempelvis 

att skriva ner det som händer i olika situationer, intervjua barn, fotogra-

fera verksamheten, låta barnen fotografera vad se ser, videofilma eller 

samla barns alster. Wehner–Godée (2000) talar om hur pedagoger 

behöver tid att hitta dokumentationsmetoder och tekniker som stöder 

och underlättar utforskandet och upptäckandet och som passar dem 

själva, men det är bara positivt om pedagogen kan behärska olika 

tekniker. Det kan vara klokt att börja med korta avgränsade dokumenta-

tionstillfällen. Författaren ger exempel på med hur man med ett papper 

och en penna enkelt kan göra dokumentationsprotokoll och slippa 

löpande anteckningar som kan vara otroligt tidskrävande. Ett exempel 

på ett dokumentationsprotokoll är tre spalter på ett papper, där peda-

gogen tecknar snabbt i den första spalten vad barnen gör, i den andra 

vad barnet säger och i en tredje vad pedagogen säger eller egna reflek-

tioner.  Pedagogen börjar här sortera intrycken redan vid dokumenta-

tionstillfället. (Wehner–Godée, 2000) 

Att videofilma är vanligt och man kan med hjälp av den nå två syften 

enligt Doverborg och Ansett (2003). Det första syftet är att se och tolka 

hur barn agerar och löser problem. Det andra syftet är att barnet själv 



 Evelina Eklid    2010-12-12 

 

14 

 

 

kan reflektera över sitt eget agerande, med videofilmens hjälp. Med 

videokameran så kan man enligt Pramling Samuelsson och Sheridan 

(2006) se olika samspelssituationer, kommunikationer, innehållet i 

barnens vardag etc. Man kan också dokumentera pedagogers förhåll-

ningssätt gentemot barnen. Wehner–Godée (2000) anser videokameran 

vara det starkaste mediet eftersom det visar allt, både ljud, rörelse och 

bild. Hon kallar det också för det mest avslöjande mediet med tänkbara 

negativa konsekvenser.”Risken för att kränka någons integritet finns alltid 

närvarande” (Wehner–Godée, 2000, s.81). 

Att använda digitalkamera är enligt Wehner–Godée (2000) vanligt på 

förskolor och hon menar att de är lätthanterliga. De flesta digitalkame-

ror kan även användas som en enklare videokamera.  Serriere (2010) har 

dokumenterat med digitalkameras hjälp och haft fotosamtal med elever 

i förskoleklass angående deras sociala vardag i klassrummet. Genom att 

lyfta ut en tid, en händelse i skoldagen med hjälp av digital dokumenta-

tion och ge den utrymme för social reflektion fick barnen möjlighet att 

upptäcka och konfrontera orättvisor i klassrummet. Barnen gavs här 

möjlighet att formulera och förändra sin sociala verklighet på ett äkta 

sätt. Barnen fick se och omprövade sina sociala positioner på förskolan. 

Serriere menar att genom att använda fotosamtalmetoden så erbjuder 

man barn att störa normerna för ett ”status quo” (Serriere, 2010, s.65). 

En plats där ingen utveckling sker.  

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) anser att som pedagog skriva 

dagbok är ett bra sätt att formulera sina tankar och upptäcka sitt eget 

lärande. Pedagogen kan då följa sin egen utveckling och föra en dialog 

med sig själv i dagboken. Se förändringar och upptäcka och omvärdera 

sina tankar. Att använda intervjuer om ett tema, för att se vad barn har 

förstått av det man ville synliggöra för dem är också ett sätt att doku-

mentera barns lärande. Man kan se var de befinner sig i sin utveckling, 

vad de har lärt sig.  

Ett annat sätt att dokumentera på är att använda sig av portfolios dvs. 

portföljmetodik. Portfolios innehåller viktig dokumentation som på ett 

mer systematiskt sätt ger uppfattningen om varje barns lärande och 

positiva utveckling på olika områden (Pramling Samuelsson & Sheri-

dan, 2006). Innehållet behöver inte samlas i en portfölj, som namnet 

antyder (Åsén, 2002). En portfolio kan vara utformad på många olika 

sätt menar Bern, Frööjd och Torén (2001). Det kan vara en mapp, pärm 
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eller kartong. Det kan också vara en digital portfolio, en mapp på datorn 

enligt författarna. Genom att använda portfolio som pedagogisk doku-

mentation visas barnets lärande och var barnet befinner sig i sin egen 

utveckling. Den visar också vad barnet kan och behöver öva på. Genom 

att allt i portfolion sparas från år till år kan man sedan tydligt se barnets 

framsteg i dess utveckling. Portfoliometodiken möjliggör för barnet att 

själv se och reflektera över sitt lärande. Det är av stor betydelse att vara 

tydlig i dokumentationen så att både barn, föräldrar, andra pedagoger 

och lärare kan ta del av och förstå lärandeprocessen för det barnet som 

portfolion gäller (Bern, Frööjd & Torén, 2001). Dokumentationen av 

barnets utveckling och lärande i portfolion kan bestå t.ex. av barnets 

egna teckningar, fotografier av barnet i olika utforskande och lärande 

situationer samt fotografier av saker som barnet gjort men som inte får 

plats i portföljen. Det kan också vara exempel som visar på skrivutveck-

ling och förståelse av matematik, sång och ramsor samt sådant som 

fångar barnens intresse. När man bygger upp en portfolio bör barnen 

själva vara delaktiga och välja ut vad de vill ha med, till exempel av 

teckningar och fotografier. Ett barn som varit delaktig i detta arbete, 

känner sig som ägare till sin portfolio och kan stolt visa upp innehållet 

för föräldrar och andra (Åsén, 2002). Portfolion kan också utgöra ett 

minnesdokument som barnet får med sig hem när det slutar förskolan 

eller skolan (Bern, Frööjd & Torén, 2001).  

Lindgren och Sparrman (2003) tar upp den etiska aspekten kring 

dokumentation, de frågar sig om barnen inte ska ge sitt informerade 

samtycke när de deltar i dokumentation på förskolan? Alla barn kanske 

inte vill vara med. Barn som dokumenteras ska ha samma etiska rättig-

heter som forskare erbjuder barn som är med i olika forskningsprojekt. 

Där är informerat samtycke norm. De som deltar ska informeras om 

syftet med studien, vad den ska användas till och hur det insamlade 

materialet ska behandlas, dvs. vilka som kommer att ha tillgång till det. 

I detta ingår även rätten att vara anonym. Lindgren och Sparrman 

menar att då skulle dokumentationsprojekten bli en angelägenhet för 

barngruppen och pedagogerna som hör till den, inte för föräldrar, 

politiker och andra arbetslag. Även om etiska regler följs så uppstår det 

enligt Lindgren och Sparrman problem just för att det handlar om barn, 

främst för deras låga ålder. Hur ska en ettåring kunna ge sitt samtycke? 

De tar också upp aspekten av när barnen ser sig själva, och andra barn i 

dokumentationen så blir de påminda hur de förväntas uppträda för att 
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vara ”goda barn” i förskollärare, föräldrars och andras blickar. De kan 

bli väldigt medvetna om hur de ska ”uppföra sig” när de dokumenteras, 

och då uppfyller dokumentationen inte sitt syfte. De är inte sig själva 

och resultatet blir inte pålitligt. (Lindgren & Sparrman , 2003) 

 

Pedagogisk dokumentation och föräldrainsyn 

Arbetsmetoden framhåller också vikten av föräldrainsyn i verksamhe-

terna och detta tas upp under denna rubrik. Genom dokumentationen 

får föräldrarna en syn på hur deras barn och hur verksamheten utveck-

las. Föräldrarna ges en möjlighet till att få se vad deras barn gör, hur de 

gör samt vilken innebörd barnen får av det som görs. På detta vis blir 

föräldrarna mer delaktiga och får en större förståelse för deras barns 

utveckling och lärande (Åsén, 2002). Samtidigt så synliggörs förskolans 

kultur för föräldrarna och reflektioner sker även i det sammanhanget 

(Taguchi, 1997). Den dokumentation som görs på barnen kan också 

förmedla deras dagliga aktiviteter till hemmen. Det kan beskrivas som 

en länk mellan föräldrar och professionella grupper mellan pedagoger 

och forskare. Det ska synliggöras för alla som har en anknytning till den 

pedagogiska verksamheten, hur de vardagliga aktiviteterna utförs och 

främjar barnens läroprocesser enligt Lindgren och Sparrman (2003). 
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Syfte och frågeställningar 

Jag har hittills beskrivit pedagogisk dokumentation utifrån aktuell 

litteratur och forskning. Syftet med studien är att beskriva och förstå 

pedagogers syn på dokumentation i förskolan och detta är mina fråge-

ställningar: 

– Vilka uppfattningar om pedagogisk dokumentation ger förskolepeda-

gogerna uttryck för? 

– Med vilket syfte och på vilket sätt använder sig pedagoger av doku-

mentation i förskoleverksamheten? 
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Metod  

 
Metodval 
 
Jag har gjort en kvalitativ intervjustudie med fenomenografisk 

utgångspunkt som enligt Merriam (1994) är en bra utgångspunkt för 

forskning som inriktar sig på upptäckt, insikt och förståelse utifrån hur 

människor uppfattar världen. Vidare anser författaren att världen inte är 

objektivt beskaffad utan en funktion av känsla för och samspel mellan 

andra människor. Verkligheten behöver tolkas, inte mätas. Forskaren 

kommer enligt Merriam (1994) nära det som ska studeras och samlar 

kvalitativa fakta genom bland annat intervjuer och observationer med 

noggranna beskrivningar av samspel, beteenden, situationer, 

människors erfarenheter, citat, tankar och åsikter. Enligt Denscombe 

(2009) är kvalitativa data ett resultat av en tolkningsprocess. ”Data ligger 

inte där ute och väntar på att bli upptäckta, utan produceras genom det sätt 

varpå de tolkas och används av forskaren” (Denscombe, 2009, s. 383). 

Kvantitativa data däremot har formen av siffror och associeras främst 

med surveyundersökningar och experiment, ofta med enkäter som 

metod (Denscombe, 2009).  

 

Datainsamlingsmetod 
 
Jag har genomfört personliga intervjuer för att nå studiens syfte, som 

var att beskriva och förstå pedagogers syn på dokumentation i 

förskolan. Ordet Förskollärare/Pedagog återkommer i uppsatsen och jag 

menar med detta utbildad personal med förskollärareexamen.  

 

Jag har gjort semistrukturerade intervjuer som enligt Denscombe (2000) 

innebär att intervjuaren har en färdig lista med frågor som ska behand-

las men är flexibel över ordningsföljd och är framför allt öppen för att 

den intervjuade får tala fritt och utveckla sina tankar och idéer. Det är 

flexibelt, frågorna kan utvecklas och förklaras ytterligare under inter-

vjuns gång och man får mer djupgående och detaljerad data än vid t.ex. 

enkäter. Nackdelen är bland annat att det är tidskrävande, analys av 

insamlad data kan ta lång tid. Jag valde att spela in ljudet från intervju-
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erna vilket Kvale och Brinkmann (2009) anser vara vanligt och ger den 

intervjuade mer frihet till att koncentrera sig på ämnet och dynamiken i 

intervjun. Orden, tonfallet, pauserna registreras och man kan lyssna om 

gång på gång. Att göra omfattande anteckningar under en intervju ser 

författarna som distraherande och kan lätt avbryta det fria samtalsflö-

det. 

 

Urval 
 
Jag skickade ett missiv (bilaga 1) till rektorn inom barnomsorgen i en 

kommun i västernorrland där jag bad denne vidarebefordra ett missiv 

(bilaga 2) till förskolorna i sitt rektorsområde. Jag ville intervjua en 

pedagog från varje förskola. Förskolorna fick själva bestämma vem av 

pedagogerna som skulle intervjuas. Ett krav jag hade var att de skulle 

vara pedagoger med förskollärarexamen. Det är sex förskolor i rektors-

området men det var endast på fem förskolor som de tackade ja till 

intervjun. På den sjätte förskolan så tackade de nej till att delta. Jag tog 

kontakt med förskolorna och fick då veta vem jag skulle få träffa och 

bokade en dag, tid och plats som passade oss båda. Gemensamt för alla 

som jag intervjuade var att alla var kvinnor som arbetar i kommunal 

förskola och utgår från förskolans läroplan (Lpfö98) när de planerar sin 

verksamhet.  

 

Etiskt övervägande 

Jag har utgått ifrån de fyra forskningsetiska grundreglerna ifrån Veten-

skapsrådets riktlinjer (2002). Deltagarna fick enligt samtyckeskravet 

välja om de ville medverka i min studie eller inte. Angående informa-

tionskravet så har de berörda blivit informerade om studiens syfte via 

missiv 1 och 2 (bilaga 1 och 2). Deltagarna blev också informerade enligt 

konfidentialitetskravet att det är en konfidentiell studie. De intervjuade 

är inte nämnda vid namn i studien. Med nyttjandekravet i åtanke så är 

det endast till min studie som informationen från intervjuerna får 

användas och detta blev deltagarna informerade om.  
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Procedur  

Innan den kvalitativa intervjun genomförs så är det enligt Kvale och 

Brinkmann (2009) viktigt skapa sig en förståelse och kunskap kring det 

som ska undersökas. Innan intervjuerna genomfördes så tog jag del av 

tidigare forskning och relevant litteratur kring ämnet. Jag satte mig in i 

begreppen kring dokumentation för att kunna möta pedagogerna på en 

professionell nivå. Detta var det första och viktiga steget i min studie. 

Jag har även läst in mig på den fenomenografiska ansats som studien 

vilar på. En provintervju är enligt Kvale och Brinkmann (2009) lämplig 

att göra innan de rätta intervjuerna. Det gjordes på en studiekamrat för 

att kontrollera om intervjufrågorna svarade på syftet, om de var tydliga, 

förståliga och för att upptäcka behovet av följfrågor. Tidsåtgången 

kunde också beräknas. Jag fick endast positiv respons på provintervjun 

och behöll de tänkta intervjufrågorna i sin ursprungliga form (bilaga 3).  

Jag har i min studie gjort fem personliga intervjuer med pedagoger. Alla 

intervjuer ägde rum på förskolorna, när verksamheten pågick. Pedago-

gen valde ut ett utrymme på förskolan där vi kunde sitta ensamma och 

ostört. Jag behövde dock närhet till ett eluttag. De intervjuande fick ge 

sitt godkännande till att ljudupptagning skedde innan intervjun starta-

de. Jag hade en videokamera med linsskyddet på och registrerade 

endast ljudet. Jag gjorde en ljudkontroll innan varje intervju för att 

kontrollera att utrustningen fungerade. Intervjuerna varade i 30-40 

minuter och jag utgick från min lista med intervjufrågor men ställde 

även spontant följdfrågor när jag till exempel ville att de intervjuande 

skulle förtydliga något. Jag gjorde en intervju per dag för jag ville ha tid 

till att transkribera direkt efteråt.  

 

Databeabetning 

Då jag valde att spela in intervjuerna måste de transkriberas till text för 

att materialet ska kunna analyseras. Detta gjordes samma dag som 

intervjuerna gjordes, för att intervjun skulle vara färsk i minnet. Det är 

en tidskrävande process som Denscombe (2000) beskriver det men en 

värdefull del som ger närkontakt med data. Varje inspelad timme av 

intervjun tog mellan två och tre timmar att skriva ut. Jag översatte 

intervjuerna till skriftspråk för att de skulle bli lättare att läsa. Efter 
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transkribering av intervjuerna har utskrifterna lästs igenom ett flertal 

gånger och enligt Backmans (1998) rekommendationer så har den 

information som jag inte ansett som relevant för studiens frågeställning-

ar tagits bort. De delar som jag valt ut är en första tolkning av data. 

Eftersom jag använt mig av en fenomenografisk ansats är det inte 

”sanningen” jag velat få fram då jag bearbetat data, utan istället peda-

gogers erfarenheter och tankar. Jag har som Merriam (1994) rekommen-

derar, letat efter regelbundenheter, likheter och skillnader från intervju-

erna när jag analyserat och tolkat, för att urskilja mina kategorier. Jag 

har valt att disponera resultatet efter mina didaktiska frågor i problem-

formuleringen. Vad? Hur? och varför? Jag anser att detta ger en tydliga-

re bild av pedagogernas uppfattning än att beskriva varje person för sig. 

För att styrka resultatet har passande citat ur intervjuerna skrivit in. I 

och med min fenomenografiska utgångspunkt har jag tillämpat det 

Kvale och Brinkmann (2009) kallar meningstolkning. De menar att 

forskaren har ett eget perspektiv på det område som ska undersökas och 

tolkar intervjuerna genom detta perspektiv. Mina litteraturstudier, samt 

egna erfarenheter av arbete med pedagogisk dokumentation kan ha 

påverkat min strävan efter att fånga intervjupersonernas egna tankar 

vid bearbetningen av det transkriberade materialet. Det är denna 

förförståelse som jag har försökt att lägga åt sidan när jag tolkat studiens 

intervjuer. 

 

Validitet och reliabilitet  

All forskning syftar till att producera giltiga och hållbara resultat på ett 

etiskt godtagbart sätt. Validitet är ett mått på om en undersökning 

mäter det som avses. Wallén (1996) menar att för att uppnå hög validitet 

krävs det att vald metod undersöker det som var avsett att undersöka 

och att påverkan från externa faktorer minimeras. Det krävs också att 

undersökningen är fri från systematiska fel för att hög validitet ska 

kunna anses ha uppnått. Reliabiliteten handlar om i vilken utsträck-

ning ens resultat kan upprepas. Kvalitativ forskning strävar dock inte 

efter lagar för människors beteenden utan försöker beskriva och förklara 

världen utifrån hur de människor som lever i den uppfattar den (Merri-

am, 1994). Reliabilitetskravet stämmer inte in på pedagogiken menar 

författaren. Om en annan forskare skulle intervjua samma person med 
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samma frågor så kan resultatet bli annorlunda eftersom det då kan 

framkomma andra erfarenheter, som den intervjuade just upplevt. 
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Resultat  

I den här delen av arbetet redovisas vad som kommit fram under 

intervjuerna. Jag har valt att dela in resultatet i olika rubriker utifrån de 

didaktiska frågorna vad, hur och varför. En rubrik innehåller även 

pedagogernas uppfattningar i arbetet med pedagogisk dokumentation. 

Jag har sammanfört det som framkommit vid intervjuerna under 

respektive rubrik för att man ska få en överblick om vad de intervjuade 

uttryckte. Pedagogerna har i början av varje intervju fått ge uttryck för 

hur de definierar begreppet pedagogisk dokumentation, därav den 

första rubriken. 

Jag benämner pedagogerna med nummer, från 1-5 för att man ska veta 

vem som säger vad.  

 

Pedagogernas definition av pedagogisk dokumentation 

– Det är intervjuer och dokumentation på barnen då man skriver vad man gjort 

och varför (Pedagog1). 

– Det är de dokumentationer som vi pedagoger gör på barnen och hur den ger 

barnen något tillbaka (Pedagog2). 

– Dokumentation och portfolio som visar barnens utveckling och när vi som 

pedagoger synliggör barnets tankar kring det de själva gjort (Pedagog3). 

– En dokumentation som leder till en utveckling. Någonting som visar på hur 

man kan jobba vidare (Pedagog4). 

– Ett sätt att synliggöra, ett sätt för barnen att kunna se sitt eget lärande och 

sin egen utveckling. Ett bra arbetssätt! (Pedagog5). 
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Dokumentationens innehåll (vad?) 

Pedagogerna hade mycket gemensamt kring vad de dokumenterade på 

förskolan. Alla dokumenterade teman, särskilda händelser, vardagen 

och det enskilda barnets utveckling. Alla dokumenterade spontant 

under dagen men de kunde även ha uttalat i arbetslaget att nu ska vi 

dokumentera något speciellt.  – Vi knäpper både spontanbilder och syftesbil-

der med digitalkameran (Pedagog 2). En pedagog berättar hur de vid ett 

tillfälle ville synliggöra mattetänk i leken och fokuserade på dokumen-

tation kring matten. Hon talar om vikten att beskriva vad barnen 

uttryckte just då och vad som hände. – … annars ser ju det ut som om de 

bara lekte med klossar (Pedagog 4). 

Att i ett tema dokumentera hela processen, från början och till slutet av 

temat, var något som alla gjorde. Pedagog 5 beskriver det som att fånga 

barnens tankar kring det de gör, under hela temat.  Vid ett tema doku-

menteras det lite mer än vanligt säger Pedagog 1. Även inför ett tema så 

dokumenterar pedagogerna barnens tankar. Pedagog 2 beskriver hur de 

skriver ner barnens kommentarer och tankar inför det kommande 

temat, för att komma vidare. – Barnen tar ut riktningen och vi bara åker 

med (Pedagog 2). 

Alla pedagoger skriver oftast ner barnens tankar, vad barnen sagt och 

gjort till deras teckningar och arbeten. Många av barnen ber också att 

pedagogerna ska skriva till deras teckningar. Pedagog 1 berättar hur de 

brukar läsa en saga för barnen och låta dem rita sagan efteråt, för att 

uppfatta vad de hört och låta barnen bearbeta sagan på det viset. 

 

Tillvägagångssättet (hur?) 

Gemensamt för alla pedagoger är att alla anser att dokumentation 

innebär att spara information om barnet genom olika tekniker, främst 

genom fotografering och anteckningar.  Det förekom även videofilm-

ning, men inte i samma utsträckning. Pedagog 1 har använt videokame-

ran i barngruppen och tittat själv efteråt men uttrycker det som önskvärt 

att flera tittar tillsammans. Hon säger att det behövs fler tolkningar än 

en. De har planer på att dokumentera varandra i arbetslaget med 

videokameran, för att diskutera varandras agerande. Pedagog 5 berättar 

hur de filmat barnen inför ett föräldramöte. – Vi ville visa föräldrarna vad 
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vi gör på förskolan, på ett levande sätt (Pedagog 5). De tog bort ljudet från 

filmen och lade till en musiksnutt istället, för hon menar att ljud kan 

uppfattas på fel sätt på en video, det kan bli många störande bakgrunds-

ljud på en förskola. Pedagog 4 ser videokameran som ett riktigt bra 

verktyg, men det är inget som de använder sig av. Hon ser det som ett 

utvecklingsområde på deras förskola. 

Det är kameran och anteckningar som var de vanligaste teknikerna att 

dokumentera på och som de flesta använde sig av varje vecka. – Nuförti-

den är det enkelt, med digitalkameran. Det är enkelt och man väljer bara ut 

vilka bilder man vill ha (Pedagog 5). Alla pedagoger dokumenterar på 

förskolorna. Men några av pedagogerna har ett större intresse för foto 

och knäpper gärna kort. Pedagog 5 berättar att de har ansvarsbarn på 

förskolan som de dokumenterar särskilt. Alla pedagoger menar att 

barnen gillar att bli fotograferade men att de brukar tala om innan de 

fotar och ibland ber de om barnens tillåtelse. 

När dokumentationen med kameran är gjord så väljer pedagogerna ut 

vilka bilder som ska sparas. När detta skedde såg olika ut på förskolor-

na. Pedagog 5 säger att det sker regelbundet, vi har uttalat att den som 

knäpper korten lägger in dem på datorn. Tre av pedagogerna berättar 

att det är oftast en speciell pedagog på förskolan som hanterar bilderna, 

efteråt. – Det går fortast så (Pedagog 4). Fyra av pedagogerna berättar att 

det är på planeringstiden bilderna sorteras. Pedagog 1 upplever det som 

problematiskt att hantera bilderna, då bilderna ligger på samma dator 

som barnen använder. Den är ofta upptagen. – Man vill ju inte köra 

därifrån barnen, för att jag ska sortera bilder (Pedagog 1). På alla förskolor 

lagras bilderna på datorn, alla barn har varsin mapp. När barnet slutar 

på förskolan så bränner pedagogerna ner bilderna på en cd-skiva och 

skickar hem den. 

Att anteckna observationer är något som alla pedagoger gör. På alla 

förskolor använder de sig av Tras (tidig registrering av språkutveck-

ling). Det är ett observationsmaterial för språkutvecklingen hos försko-

lebarn. Pedagogerna sitter alltid tillsammans när de diskuterar utifrån 

Tras. Pedagog 4 berättar att de alltid har en anteckningsbok i fickan, där 

de skriver ner under dagen saker de uppmärksammat, framför allt med 

fokus på Tras. – Man tror att man ska komma ihåg det man ser eller hör men 

det gör man inte, att skriva ner det någonstans är ett måste! (Pedagog 4). Det 

sker Trasobservationer på alla förskolorna, främst inför utvecklingssam-
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talen. Pedagogerna gav flera exempel på andra observationsmetoder 

också. De kan med löpande anteckningar skriva ner vad barnen gör, vad 

de säger och vad som händer just nu. – man orkar inte skriva hur länge som 

helst, har det blivit en A4-sida med anteckningar så måste man renskriva, helst 

direkt (pedagog 4). Pedagog 4 berättar om lägesbeskrivningar, där de vid 

ett visst klockslag observerar ett ställe på förskolan och vad barnen gör 

där och vilka barn som är där. Pedagogerna säger allihop att de brukar 

diskutera och reflektera tillsammans när någon gjort en observation. – 

Har någon gjort en observation, så delar man med sig (Pedagog 5). Reflek-

tionerna sker oftast under dagen, i barngruppen men även under 

gemensamma arbetslagsträffar. – Det krävs en gemensam tolkning och 

värdering av materialet (Pedagog 4). Det förekom också dagliga observa-

tioner och dokumentationer på förskolorna kring barn med speciella 

behov. De hade en speciell bok där de antecknade händelser, framsteg 

osv. kring det barnet. 

Barnintervjuer var något som förekom på tre av förskolorna (5, 1 och 4). 

Pedagog 1 och 5 berättar att de utgår från färdiga frågemallar. Pedagog 

4 säger att de har en mall, men ställer följdfrågor till. Hon menar att det 

är det som gör intervjun intressant. Vart samtalet/intervjun leder och 

vad som kommer fram. – Man kommer nära deras tankar och inser vad olika 

barn kan tänka om saker (Pedagog 4). Barnintervjuerna sker inför utveck-

lingssamtalen. Pedagog 2 är kritisk till barnintervjuer med färdiga 

mallar, hon menar att de bara blir sittandes i en pärm som bara tas fram 

till utvecklingssamtalet. Hon menar att intervjuerna ska vara mer som 

ett samtal, med naturliga följdfrågor till. – Då får man verkligen reda på 

barnets kunskaper och erfarenheter (Pedagog 2). 

Alla barnen på de intervjuades förskolor hade en portfolio eller en pärm 

där barnens alster och fotografier på barnet sparades. Likheterna är att 

alla fotografier har skrivna kommentarer till och alla teckningar är 

daterade och de flesta teckningar är kommenterade. Pedagogerna väljer 

ut vilka fotografier som ska vara med medans barnen kan vara med och 

välja ut de teckningar som ska sättas in. Allt som sätts in ska visa på 

positiv utveckling och framsteg. På tre av förskolorna delas portfolion 

upp i ett fliksystem, med olika rubriker. Den delades upp efter årtal, 

läroplanen eller rubriker med barns utvecklingsområden, ex. på flikar: 

Läs, skriv och ritutveckling, Social utveckling och Förståelse av matema-

tiska begrepp. Samtliga förskolor visar upp portfolion/pärmen på 
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utvecklingssamtalen och barnen har möjlighet att titta i sin portfo-

lio/pärm när de vill. 

 

Dokumentationens syfte (varför?) 

Dokumentationen har många syften ute på förskolorna. För det första, 

alla pedagoger är överens om att dokumentationen ska främst syn-

liggöra utvecklingen hos barnen, även uppmuntra barnet att se sitt 

lärande, fundera kring vad det lärt sig och hur. Barnen uppmuntras att 

berätta vad de gjort under det dokumenterande tillfället och blir då 

påmind om det och kan förklara med egna ord för föräldern. Detta syfte 

uppgav pedagogerna även var portfolions syfte. För det andra, alla 

pedagoger nämner att den är till för att visa upp verksamheten, för att 

synliggöra för föräldrar och chefer. – Jag vill visa att vi leker inte bara på 

förskolan! (Pedagog 4). Två av pedagogerna anser att det är främst för 

föräldrarna som de dokumenterar, två anser att det är i första hand för 

barnen som de dokumenterar och en anser att det är främst för pedago-

gernas skull. Ett tredje syfte var att pedagogerna menar att dokumentera 

barns tankar är att ta reda på deras förförståelse, kunskaper och erfa-

renheter för att veta som pedagog vad som intresserar dem och hur man 

ska lägga upp arbetet. Dokumentationerna hjälper till att utveckla 

verksamheten. Att dokumentera för att komma vidare nämns även 

under rubriken vad. Ett fjärde syfte med dokumentationen var också att 

upptäcka svårigheter hos ett barn och försöka upptäcka och undanröja 

hindren. 

Det framkom även att syftet kan vara att de barn som inte är på försko-

lan alla dagar ska få se vad kompisarna har gjort, och inspireras av det.   

Det fanns många likheter i hur pedagogerna synliggör dokumentatio-

nen. Samtliga pedagoger sätter upp dokumentationer, teckningar på 

väggarna i förskolan. De har utställningar och vernissage för föräldrar. 

Alla förskolor hade en digital fotoram där de la in bilder från digitalka-

meran. Alla ansåg att det var ett bra sätt att synliggöra verksamheten på 

och föräldrar och barn är mycket positiva till den. – Det ska vara få bilder, 

som byts ut ofta, då fångar man intresset hos föräldrarna! (Pedagog 5). 
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Pedagogernas uppfattningar om arbetet med pedagogisk 
dokumentation 

Alla upplever pedagogisk dokumentation som något viktigt i förskolan 

och att det ger mycket, både till barn och pedagog. Tiden är något som 

alla pedagoger lyfter, som ett hinder i pedagogisk dokumentation. – 

Visst kan vi dokumentera med videokameran, men vi skulle inte ha tid att titta 

på filmen (Pedagog 4). Det är fotohanteringen som tar tid anser alla 

pedagoger. Det är planeringstiden som används till det. En av pedago-

gerna anser sig inte hinna med på arbetstid och gör mycket arbete till 

portfolion hemma. De försöker alla att ”ge varandra tid” när det är 

lugnt i barngruppen, eller om det inte behövs alla pedagoger ute. 

Pedagog 5 kan uppleva det som problematiskt när en del barn inte vill 

berätta så mycket om vad de gör, vilka tankar och funderingar de har. 

Då gäller det som pedagog att ställa de rätta frågorna och vara obser-

vant och försöka fånga deras tankar.  

Flera pedagoger nämner vikten av dokumentation under arbetets 

process. Barnet som verkligen lagt ner arbete i sin teckning görs inte 

rättvis om inte hela processen dokumenteras. Pedagog 5 förklarar:  

- Den färdiga teckningen kanske inte ser mycket ut för världen om den hängs 

bredvid en som gjort en, i kamraters och föräldrars ögon en ”fin” teckning på 5 

minuter.  Medans den andre har verkligen lagt ner tid och arbete på sin 

teckning. Utan dokumentationen av processen så ser man inte det arbete som 

faktiskt ligger bakom. (Pedagog5) 

Det framkom i intervjuerna att det är oftast en pedagog på förskolan 

som är ansvarig för fotoramen och att bilderna byts ut. Det upplevde 

alla pedagoger som problematiskt – Det ska inte hänga på en pedagog. Vi 

måste göra en lathund så att alla kan lära sig fotoramen (Pedagog 4). Samtli-

ga pedagoger anser att de inte skriver ut lika mycket fotografier som 

tidigare, innan de fick fotoramen. 
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 Diskussion 

Syftet med min studie var att är att beskriva och förstå pedagogers syn 

på dokumentation i förskolan. Jag kommer i denna del av uppsatsen 

presentera min metoddiskussion och resultatdiskussion. Sist berör jag 

ämnet förslag till vidare forskning. 

 

Metoddiskussion 

För att få fram den informationen jag behövde för att kunna bearbeta 

problemformuleringen kom jag fram till att intervjuer av pedagoger var 

en bra metod, då tillåts pedagogerna säga sin egen mening och synen på 

pedagogisk dokumentation. Jag hade även kunnat göra en enkät, vilket 

hade kunnat nå fler personer än de som jag intervjuat. Men jag är 

övertygad om att jag aldrig skulle ha erhållit samma djup i svaren från 

pedagogerna som framkom vid intervjuerna. Jag använde en videoka-

mera för ljudupptagning och anser att det varit ett bra val, dels för att 

undvika missuppfattningar och öka reliabiliteten i studien, dels för att 

jag då kunde fokusera helt på pedagogen. Att jag använde semistruktu-

rerade intervjufrågor ser jag både för- och nackdelar med. Fördelen var 

att intervjuerna kunde anpassas efter svaren men jag ser samtidigt en 

nackdel i att intervjuerna ibland fick olika fokus beroende på svaren och 

ställda följdfrågor. Alla frågor blev besvarade av alla förskollärare men 

hur ingående svaren blev varierade vilket ledde till olika kvalitet i 

resultatet. Jag hade kunnat göra fler intervjuer och använda mig av 

observationer också, en så kallad triangulering, för att få en fullständi-

gare bild och öka validiteten (Denscombe, 2000) men jag hade pga. 

tidsbrist inte möjlighet till det.  Jag anser trots detta att med den metod 

och de frågeställningar jag hade så uppnådde jag syftet, jag undersökte 

det som var tänkt.  
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Resultatdiskussion 
Här kommer min diskussion kring resultatet. De didaktiska frågorna 

Vad? Hur och varför? är här inte uppdelade i rubriker utan diskuteras 

mer i löpande text. 

Studien visar att pedagogerna har många syften med dokumentationen. 

I likhet med Sheridan (2009) så uttalar pedagogerna att de vill hitta 

orsaker till hur något är, förhåller sig eller tar sig uttryck med hjälp av 

dokumentationen. Även om de också fotograferar så kallade spontan-

bilder, så har de också ett syfte: Att visa vardagen i förskolan. Att visa 

upp verksamheten för föräldrar och chefer är ett syfte med dokumenta-

tionen på förskolorna och det betonar Lindgren och Sparrman (2003) 

som viktigt, att synliggöra hur de vardagliga aktiviteterna utförs och 

främjar barnens lärprocesser för alla inblandade i förskolans verksam-

het. Att synliggöra utvecklingen hos barnen är det första syftet med 

dokumentationen som pedagogerna nämner. Det är enligt min uppfatt-

ning det viktigaste syftet och jag tolkar även att pedagogerna upplever 

det som viktigast eftersom de nämner det först. Syftet var även att 

uppmuntra barnen att se sitt lärande och låta barnen fundera över sitt 

lärande. I överensstämmelse med Pramling Samuelsson och Sheridan 

(2006) förklaring om bland annat portfolion. Pedagogerna menar i likhet 

med Bern, Frööjd och Torén (2001) att portfolion visar barnets lärande 

och var barnet befinner sig i sin utveckling. Sen om man kallar det för 

pärm eller portfolio har ingen betydelse. Det är innehållet som räknas. 

Jag anser att det underlättar för både pedagoger och föräldrar och även 

för barnen om portfolion innehåller någon form av fliksystem. En 

förskola har delat upp portfolion i barnens olika utvecklingsområden 

och det gör portfolion överskådlig och mer lätthanterlig. Alla förskolor 

använder någon form av portfolio och där är barnen delvis delaktiga i 

vad som ska tas med. Åsen (2002) menar att ett barn som varit delaktig, 

känner sig mer som stolt ägare av sin portfolio. Att pedagogerna visar 

upp portfolion vid utvecklingssamtalen gör föräldern mer delaktig och 

får förståelse för deras barns utveckling och lärande menar Åsen (2002). 

Att beskriva vad barnet uttryckte och vad som hände i samband med 

deras arbete är något som alla pedagoger framhåller som viktigt och det 

säger även Doverborg och Ansett (2003). Författarna menar att genom 

att dokumentera barns samtal så ökar vår förståelse för barnens tanke-

värld och då kan vi utmana deras tankar och strategier. Även Sheridan 
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(2009) tar upp det positiva med att dokumentera tankar kring barnens 

arbete. Pedagogerna i resultatet menar att genom att dokumentera 

barnens förförståelse, tankar och erfarenheter så kan man komma vidare 

i arbetet. Barnen tar ut riktningen och vi bara åker med (Pedagog 2). I likhet 

med Lenz Taguchi (1997) som kallar det ”att göra det osynliga synligt” 

för att lära oss något och göra oss nyfikna på något nytt, för att kunna ta 

nästa steg. Att dokumentera hela processen, från början till slutet 

gjordes främst vid teman, men pedagogerna betonar vikten av det, likt 

Doverborg och Ansett (2003) som menar att man inte får veta arbetet 

som ligger bakom annars.  

Att videokameran är ett stark och avslöjande medie som Wehner- 

Godée (2000) uttrycker är något som en av pedagogerna upplevt, då de 

tog bort ljudet för att undvika missförstånd vid visning på föräldramöte. 

I övrigt användes videokamera väldigt lite ute på förskolan trots att 

pedagogerna anser att det är ett bra dokumentationsverktyg. Videoka-

meran är ett bra verktyg att dokumentera med, då videokameran visar 

både ljud, rörelse och bild (Doverborg & Ansett, 2003; Pramling Samu-

elsson & Sheridan, 2006; Wehner-Godée, 2000).  

Med digitalkameran så dokumenterades det flitigt på förskolorna men 

det framkom att hanteringen med bilderna efter fotograferingen var det 

bara några få pedagoger som gjorde. Av bekvämlighetsskäl och tidsskäl. 

Att det oftast är en pedagog som väljer ut bilderna och vad som ska 

sparas leder till att det endast blir en tolkning av dokumentationen. En 

annan pedagog kanske hade sett ett annat värde i bilderna som kasse-

ras. Det krävs att man diskuterar med andra och analyserar vad som 

dokumenterats för att som Åsén (2002) kallar det, att öppna upp för 

multipla perspektiv. Det leder fram till en gemensam förståelse av 

barnens liv och lärprocesser. Man går bara efter sina egna känslor, 

önskningar och värderingar menar Dahlberg, Moss och Pence (2002) om 

man inte delar dokumentationen med andra. Det blir inte ett kollektivt 

arbetsverktyg med reflektioner som viktigaste funktion(Lenz Taguchi, 

1997; Åsen, 2002; Wehner-Godée, 2000). 

Däremot så framkom det att det reflekterades mer kring de observatio-

ner på barnen som gjordes i förskolan. Har någon gjort en observation så 

delar man med sig (Pedagog 5). Då gick de i en gemensam analys med 

andra och delade som Lenz Taguchi (1997) menar, ansvaret med andra 

berörda. ”Alla barn har rätt att förstås på flera olika sätt, därför behöver 
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dokumentationen tolkas med många olika ögon.” (Åberg & Lenz Taguchi, 

2005, s.20). Jag anser till viss del att Tras (tidig registrering av språkut-

veckling) är en checklista på vad barn vid en viss ålder ska klara av och 

då blir det därmed också ett verktyg för korrigering och normalisering 

som Lenz Taguchi (1997) menar försvann under slutet på 1990-talet. 

Samtidigt som jag anser att det också kan vara ett sätt att följa barns 

lärande och barns läroprocesser på. I motsats till Lindgren och Sparr-

man (2003)  uttalande, att det inte talas så mycket om observation i 

dagens förskolor, så talas och används det mycket observationer på de 

intervjuades förskolor. Men jag tror att den största skillnaden mot de 

tidigare barnobservationer är att nu gäller det inte att bara iaktta utan 

även reflektera över vad som setts.  

Det framkom i resultatet att alla förskolor synliggjorde dokumentatio-

nen på liknade sätt. Genom teckningar på väggarna, portfolio, utställ-

ningar osv. Om det beror på att det är samma rektorsområde eller om 

det är som jag tror, att det ser ut så på de flesta förskolor över hela 

Sverige. Jag har fått den uppfattningen genom litteraturstudier i detta 

arbete, men då krävs en större jämförande studie.  

Samtliga förskolor hade en digital fotoram där de synliggjorde fotogra-

fier, men även där så var det oftast en pedagog som kunde hantera 

ramen och byta ut bilder i den. Även fast tekniken blivit mer lätthanter-

lig som Lindgren och Sparrman (2003) framhåller så finns det uppenbar-

ligen svårigheter hos många. Jag tror att teknisk kunskap och en trygg-

het i den teknik som finns på förskolan är av stor vikt för förskollärare. 

Hur förskolläraren känner inför användandet av tekniken tror jag kan 

påverka inställningen till arbetet, tycker man att det är jobbigt med 

kameran kanske man undviker att använda den. Eller så blir bilderna 

kvar i kameran. Jag anser att det är viktigt att alla i arbetslaget känner 

sig säkra i användandet av teknik för att det inte skall bli en förskollära-

re som hanterar all dokumentation.  

Trots att pedagogerna upplevde att föräldrar och barn var positiva till 

bildspelet i fotoramen så kan jag se det som problematiskt då det i den 

digitala fotoramen inte förtydligar något utan det bara rullar ett bildspel 

på barnen i förskolan. Hinner man som Lenz Tauguchi (1997) menar, att 

tänka kring frågor kring dokumentationen som ”vad såg barnen?” ”vad 

var barnen intresserade av?” osv. när ett bildspel rullar förbi? Och 

hinner barnen dra sig till minnes och återberätta för föräldrarna när 
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bilderna endast visas några få sekunder? Det framkom i studien att 

samtliga förskolor skrev ut färre fotografier sedan de fick den digitala 

fotoramen. 

En tydlig uppfattning om pedagogisk dokumentation som framkom i 

min studie var tidsbristen som ett hinder. Planeringstiden går till att 

sortera bilder och det förekom att pedagoger tar hem arbetet de inte 

hinner med på arbetstid och så ska det inte behöva vara. Lenz Taguchi 

(1997) tar upp att arbetet med pedagogisk dokumentation kräver tid, 

planering och organisation för att dokumentationen ska ge någonting 

och bli ett stöd i arbetet och inte en betungande plikt. Trots att pedago-

gerna försöker ”ge varandra tid” och gå ifrån när det är lugnt i barn-

gruppen så hinner de flesta inte med sig.  

Positivt är att alla förskollärarna verkar vara intresserade av att arbeta 

med pedagogisk dokumentation och att de känner att det utvecklar 

både deras verksamhet och dem själva i sin förskollärarroll. De verkar 

alla positivt inställda till arbetet och vill utveckla verksamheten de 

jobbar i, både för sin egen och för barnens del. 

Jag upplever att begreppet pedagogisk dokumentation inte innehåller 

några självklara ramar eller gränser och begreppet står inte heller 

definierat i Läroplanen. Jag har reflekterat kring att pedagogisk doku-

mentation är en process och att det krävs tid för att anamma arbetssät-

tet.   Och jag har kommit fram till att det inte är dokumentationerna i sig 

som får oss att se utvecklingarna utan det krävs diskussioner och 

återblickar för att vidareutvecklas. Ifall dokumentationen på förskolorna 

utvecklades till en pedagogisk dokumentation är det svårt att uttala sig 

om, men jag anser att några pedagoger visade på en medvetenhet kring 

begreppet. I likhet med skolverkets allmänna råd och kommentarer om 

Kvalitet i förskolan (2005) så nämner pedagogerna att det är ett bra 

arbetssätt och pedagogers medvetande ökar om det egna arbetet med 

hur barn utvecklas, lär och mår.  Kan man tänka att dessa förskolor 

använder dokumentationen i samma syfte som Reggio Emilia pedago-

giken gör? Nämligen att fokus ska ligga på barnens lärande och att 

försöka få barnen att förstå sitt eget lärande? Om det är så, då anser jag 

att förskolorna är på rätt väg för att anamma arbetssättet pedagogisk 

dokumentation. 
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Förslag till vidare forskning 

Denna studie har väckt många frågor hos mig och jag vill här lägga fram 

några utgångspunkter för en fortsatt forskning inom ämnet. 

Jag har undersökt i min uppsats om pedagogers syn på pedagogisk 

dokumentation i förskolan. För att utveckla forskningen inom pedago-

gisk dokumentation så kan även föräldrar och barns syn på pedagogisk 

dokumentation undersökas. Jag har under arbetets gång upptäckt och 

intresserat mig för portfoliopedagogiken. Det arbetas olika med portfo-

lio ute på förskolorna och det vore intressant att undersöka och jämföra 

mer ingående.  
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BILAGA 1: Mail till rektor 

Hej 

Jag heter Evelina Eklid, bor i Ånge och läser till förskolelärare vid 

Mittuniversitetet.  

Detta är min sista termin och jag skriver mitt examensarbete om doku-

mentation i förskolan. Jag skulle vilja intervjua några förskollärare om 

deras syn kring detta och vill med detta brev fråga om du kan vidarebe-

fordra bifogat brev till förskolorna inom ditt rektorsområde. Jag skulle 

vilja intervjua en förskollärare från varje förskola. 

 

Tacksam för er hjälp och hoppas på ett snabbt svar från förskolorna. 

Häls. Evelina Eklid 

evelina@eklid.se 
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BILAGA 2: Brev till förskolorna 

Hejsan! 

Jag heter Evelina Eklid, bor i Ånge och läser till förskolelärare vid 

Mittuniversitetet. Detta är min sista termin och jag skriver mitt exa-

mensarbete om dokumentation i förskolan.  

Jag vill med detta brev fråga om jag kan få intervjua en av er förskollä-

rare på förskolan kring detta. Jag önskar intervjua en förskollärare på 

varje förskola inom detta rektorsområde.  

Syftet med min studie är att undersöka vilka uppfattningar pedagoger 

har om dokumentation i förskolan och hur det arbetas med detta. 

Er medverkan är naturligtvis frivillig, all information är anonym och 

behandlas konfidentiellt. Intervjun beräknas ta ca 20-30 min och kom-

mer att spelas in med bandspelare. Önskvärt vore om intervjun kunde 

ske under vecka 37. 

Jag hoppas på ett snabbt och positivt svar från er senast 13/9 2010. Svara 

gärna via mail när en tid för intervju passar er.  

Har ni fler frågor så hör gärna av er! 

Evelina Eklid 

evelina@eklid.se 
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BILAGA 3: Intervjufrågor 

1 Hur skulle du definiera begreppet pedagogisk dokumentation? 

2 Hur dokumenterar ni på er förskola?  

3 Vad dokumenterar ni? 

4 Varför dokumenterar ni? Vad är syftet? 

5 Vilka tekniker eller metoder använder ni? Varför använder ni dessa? 

6 Hur synliggör ni dokumentationen? 

7 För vem är det ni dokumenterar? 

8 Hur arbetar ni vidare efter det att dokumentationen är gjord? 

9 Hur upplever du att det är att dokumentera? 

10 Har du stött på några hinder i dokumentationsarbetet?  

 

 

 

 

 


