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Abstrakt 
 

Syftet med den här uppsatsen var att titta närmare på meningsskapandet om 

pedagogiskdokumentation i förskolan. Vilka uppfattningar har förskollärare 

om pedagogiskdokumentation? Vad tycker förskollärarna är meningen med 

pedagogiskdokumentation? Genom kvalitativa intervjuer har fem förskollärare 

delat med sig av deras upplevelse och erfarenheter om hur de ser på 

dokumentationens möjligheter. Enligt förskolans läroplan ska pedagogerna 

dokumentera i förskolan. Detta ska leda till att varje barn bli sedd. Med den 

vetskapen ska verksamheten skapa förutsättningar för utveckling och lärande. 

Resultatet visade på att det kommer fram betänkligheter när pedagogerna 

delar med sig av deras upplevelse och erfarenheter i dokumentationsarbetet. 

Resultatet visar även hur pedagogerna hanterar makten som framkommer i 

dokumentationsarbetet. Det krävs eftertanke när dokumentation ska 

användas. Enligt förskolans läroplan ska pedagogerna på förskolan ha lärande 

och utveckling som grund i planeringen. För att pedagogerna ska kunna utgå 

från barnen tar de del av barn perspektivet. Pedagogiskdokumentation ger 

pedagogerna möjligheten att ta del av barn perspektivet. När pedagogerna 

delar reflektionerna med varandra kommer olika variationer på perspektiv 

fram. När pedagogerna tar del av barnets perspektiv blir pedagogen även 

medveten om sin egen pedagogiska grundsyn, de utvecklas, de blir 

pedagogiskt medvetna. 
 

Nyckelord: Pedagogiskdokumentation, förutsättningar, förändringar, pedagoger, 

perspektiv, reflektioner,  
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 Inledning  
Snart är jag färdig förskollärare, barns lärande och utveckling men även mitt 

eget lärande och utveckling har stått i fokus under hela utbildningen. Min 

pedagogiska grundsyn har utvecklats och ifrågasatts genom att vi tagit del av 

och bearbetat olika syner på teorier, lärande, kunskap, barn och på min 

blivande yrkesroll. Läroplanen för förskolan Lpfö98/10, (Skolverket, 2010) är 

tydliga när det gäller pedagogernas uppdrag om utveckling och lärande i 

förskolans pedagogiska verksamhet. Pedagogerna ska skapa förutsättningar 

som leder till utmaning, stimulans och nya erfarenheter var än barnet/barnen 

befinner sig just nu. Det ska leda till att barnen/barnet får en tilltro till sig själv, 

ge lust för lärandet och väcka en nyfikenhet som gör att de vill utforska. 

Dessutom ska det utgå från barnens egna intressen och erfarenheter. 

(Skolverket, 2010). 

    

För att förstå hur en annan människa lär sig och utvecklas ska deras perspektiv 

synliggöras. För att kunna anta någon annans perspektiv behövs det en 

förståelse för hur andra uppfattar saker och hur de tänker. Perspektiv kommer 

fram i dialog, både med dig själv men framför allt med andra. Nu vill jag titta 

närmare på om det pedagogiska arbetsverktyget dokumentationer är ett sätt 

att kontinuerligt hålla detta levande. 

    

Pedagogiskdokumentation har jag inte mycket erfarenhet av, trots att jag jobbat 

i förskolan som barnskötare innan jag påbörjade min utbildning. De olika 

dokumentationerna jag tagit del av och även genomfört själv har varit väldigt 

varierade. Det har varit allt från att en hel vägg fyllts med bilder till portfolier 

av olika slag. Dokumentationer finns på alla förskolor, men hur de leder till 

utveckling och lärande är inte alltid tydligt. I Läroplan för förskolan (Skolverket, 

2010) står det utförligt att förskollärarens och arbetslagets uppdrag är att 

systematiskt dokumentera varje barn samt den pedagogiska verksamheten. 

Dokumentationerna ska följas upp och analyseras. Detta ska leda till att 

pedagogerna tar del av barns perspektiv, samspelar med vårdnadshavarna 

samt föra verksamheten mot god kvalité med kompetenta pedagoger 

(Skolverket, 2010). 

    

Den här c-uppsatsen ska leda till kunskap och förståelse för hur 

pedagogiskdokumentation kan synliggöra lärande och utveckling. Det är 

användandet av pedagogiskdokumentation som är i fokus i denna studie, inte 

verktygen. För att pedagogerna ska kunna försäkra sig om att undervisningen 

riktas mot läroplanens uppdrag om utveckling och lärande, behövs det 

pedagogiska arbetsverktyg. Pedagogerna ska kunna försäkra sig om att barn, 

pedagoger och föräldrar får ta del av detta. Min undran är nu om 

pedagogiskdokumentation kan vara ett pedagogiskt hjälpmedel som 

tillgodoser detta? 
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Bakgrund 
 

Här presenteras forskarnas resultat inom de olika delarna i 

dokumentationsarbetet. Jag vill med dessa rubriker definiera olika begrepp 

samt beskriva dem. Det kommer även att presenteras hur olika perspektiv 

kommer fram i dokumentationsprocessen. 

  

Först kommer olika begrepp att tydliggöras. Första rubriken är Observation 

som leder till Dokumentation och tar oss sedan till Pedagogisk dokumentation. 

Sedan kommer rubriken Olika verktyg att använda sig av i dokumenterings arbete 

som visar att det finns många olika metoder att använda sig av i ett 

dokumentationsarbete. Under Utmaningar får vi ta del av olika pedagogiska 

betänkligheter om dokumentationer som kommit fram i forskares 

undersökningar. Därefter kommer det tre rubriker som beskriver hur olika 

perspektiv kommer fram i dokumentationsarbetet. Det första är Barnets 

perspektiv som följs av Pedagogernas perspektiv, det sista perspektivet är 

Vårdnadshavares perspektiv. I den allra sista rubriken; Sammanfattning av 

bakgrunden har jag summerat för att repetera forskares syn på dokumentation 

innan pedagogernas röster inom samma ämne kommer fram i resultatet. 

    

Observation 
Enligt Whener-Godée (2011) har barn observerats sedan 1930 talet. Barnsynen 

som rådde när de började med observationer var att barn betraktades som 

objekt. Barnen blev inspekterade om de höll sig till normalkurvan genom 

observationer. Det fanns förutbestämda kategorier och skalor. Utifrån dessa så 

kunde barns beteenden och brister justeras. Genom att registrera, mäta och 

bedöma barnen kunde då åtgärder sättas in utifrån en bestämd måttstock över 

hur barns utveckling och lärande skulle se ut. Vad har barnet hitintills 

åstadkommit och vad är det som ska förändras? Observationerna analyserades 

också från ett orsaks- och verkans samband. Barnen sågs som en mottagare 

som skulle ta emot kunskap, de skulle fyllas på. (Whener-Godée, 2011). Lenz 

Taugchi (2000) beskriver att när barnet ses som ett objekt i en observation, är 

det något som ska åtgärdas. Enligt den diskursen så hänvisar observationen 

alltid till en handling och det är barnet som ska åtgärdas. Enligt Buldu (2010) 

finns det en avsikt med observationer, och det är om barnet uppfyller 

kriterierna till det som är det normala.  

 

Åberg och Lenz Taguchi anser att den diskursen har förändrats. Författarna 

menar att en observationer är när något väcker en fråga eller en nyfikenhet hos 

pedagogerna. Pedagogen tar seendet och hörandet till en högre nivå menar 

författarna. Pedagogen samlar på sig iakttagelser medvetet för att det finns 

något den reagerar på. (Åberg & Lenz Taguchi, 2005). 
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Dokumentation 
Åberg och Lenz Taguchi menar att dagens barnsyn som råder ser barn som ett 

subjekt. Barn skapar sin egen kunskap, det kompetenta barnet. 

Dokumentationerna utgår då från att pedagogerna vill öka sin kunskap om 

barnets lärande och kunskapssökande. Dokumentationerna är ett stöd när 

pedagogerna ska forma och förändra den pedagogiska verksamheten så att det 

optimerar barnets kunskapande. Dokumentationerna har alltså ett 

framåtsyftande ändamål. Dokumentationer enligt Åberg och Lenz Taguchi blir 

till när pedagogen gjort ett medvetet val. Det kan vara en observation som 

byggs vidare på. Skillnaden mot för observation är att nu har pedagogen en 

klar idé vad de vill fördjupa sig om, en fråga eller en situation. Författarna 

påpekar att en dokumentation är en händelse bara sedd från ett håll, alltså inte 

en sanning. (Åberg och Lenz Taguchi, 2005). Wherner-Godeé menar att genom 

dokumentationerna tar pedagogerna reda på vad barnet kan och vad som 

intresserar dem. En dokumentation är alltid en spegling av pedagogen själv, 

sett ur sitt perspektiv med sin syn. Ska den ha ett didaktiskt syfte där 

pedagogerna kan utmana barnet till nya läroprocesser ska den bearbetas och 

delas med andra. (Whener-Godée, 2011). 

 

Pedagogiskdokumentation 
För att en dokumentation ska bli pedagogisk krävs det ytterligare ett steg, den 

ska bearbetas och delas med andra. Det blir nu ett didaktiskt syfte med 

dokumentationen, det finns en fortsättning och en tanke om lärandet. 

Pedagogiskdokumentation handlar om didaktik och förändringar. Med hjälp 

av andras seende och lyssnande får pedagogerna chansen att skapa ny 

kunskap vad gäller barn och framför allt ens eget arbete. 

Pedagogiskdokumentation skapar möjligheten att växla fokus och/eller 

perspektiv, tillfällen att tänka om och sätta sig in i något nytt som leder till 

utveckling. (Åberg och Lenz Taguchi, 2005). Wehner- Godée anser att en 

pedagogiskdokumentation är när det byts erfarenheter i ett möte. Deltagarna i 

mötet synliggör sina reflektioner och på det viset bidrar de till en läroprocess 

som sker både individuellt och gemensamt. Det handlar om att bli varse om 

sin egen syn på barn, föräldrar, verksamhet, lärande etc. och ifrågasätta dem. 

Som pedagog ska de identifiera vilken diskurs de själva lever i, alltså sin syn, 

sina erfarenheter, sina teorier, sin utbildning och den verksamhet de befinner 

sig i. När pedagogen gör det så har den något att utgå ifrån. (Wehner- Godée, 

2010). För att en dokumentation ska bli pedagogisk menar Åberg och Lenz 

Taguchi (2005) att det behövs en dialog för att det ska bli en progression. Även 

Svenning (2011) instämmer om att dialogen är själva kärnan i pedagogisk 

dokumentation. De gemensamma rösterna bjuder in till olika förståelser och 

tolkningar.  Åberg och Lenz Taguchi menar att det är hur pedagogerna 

använder dokumentationen som har betydelse. Dialogen som ska föras ska 

inte bara ske kollegor emellan, barnen ska även bjudas in. När dessa 

reflektioner är gjorda kan pedagogerna arbeta vidare till hur nästa steg ska se 

ut. Det kan leda till nya observationer och dokumentationer som i sin tur tar 

jobbet framåt i det pedagogiska arbetet. (Åberg och Lenz Taguchi, 2005).  
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Buldu menar att den enda likheten mellan observation och 

pedagogiskdokumentation är när pedagogerna skaffar upplysningar om var 

barnet befinner sig. I en pedagogiskdokumentation finns det ingen mall. 

Pedagogen tar vetskapen från dokumentationen, var barnet befinner sig och 

vidareutvecklar denna även mot åt vilket håll barnet ska och hur de ska ta sig 

dit. Buldu anser att en pedagogisk dokumentation är grunden för en formativ 

bedömning som består av; Var befinner du dig i dag? Vart ska du? Hur ska du 

ta dig dit? Med hjälp av dokumentationer blir processen i barns lärande 

visualiserat. (Buldu, 2010). Det är som Kline uttrycker det att med hjälp av 

dessa dokumentationer skaffar pedagogerna sig en helhetsbild av 

barnet/barnen. Det hjälper sedan pedagogen att agera mera professionellt när 

de med hjälp av kunnandet av barnet vet hur de ska agera. Eftersom dessa 

dokumentationer kräver att pedagogerna reflekterar och ifrågasätter får 

pedagogen även mera vetskap om dem själva, de utvecklas. (Kline, 2008). Med 

hjälp av vetskapen som kommer fram ur pedagogiska dokumentationer 

utmanas både pedagogerna och barnen till nya läroprocesser (Wehner-Godée, 

2011). 

    

Pedagogisk dokumentation handlar om att bli sedd och att synliggöra det som 

sker, vad händer då om vi inte blir sedd? Lindgren och Sparrman (2003)  

menar att barnet då kommer att sakna tillhörighet i ett sammanhang, det går 

inte att bilda sig en egen identitet och de kan inte bli ett subjekt. 

 

Olika verktyg att använda sig av i dokumenteringsarbete 
Det finns många verktyg att använda sig av när man dokumenterar för att 

samla på sig material; portfolie, foto, ljudupptagningar, videofilm, intervjuer, 

anteckningar, loggböcker m.m. (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006; 

Wehner-Godée, 2010). Pedagogernas uppgift är att ta reda på barns 

meningsskapande och synliggöra processen till utveckling och lärande. Det 

finns olika hjälpmedel när något ska synliggöras, det viktiga är att 

pedagogerna tar reda på det och inte lägger allt fokus på verktygen 

(Doverborg, Pramling Samuelsson, 2012). Pedagogerna i Bjervås (2011) 

undersökning menade att verktyget kameran var den som störde minst när de 

ville dokumentera. När de använde sig av kameran kände pedagogerna sig 

mera närvarande och delaktig än om de skulle anteckna eller videofilma 

händelsen. (Bjervås, 2011).  

 

I Bjervås(2011) undersökning menade pedagogerna att det blev en mera 

tillförlitlig dokumentation när de var två pedagoger närvarande. Genom att de 

var två pedagoger närvarande i samma situation blev det flera aspekter vid 

tolknings- och reflektionsarbetet när dokumentationen skulle följas upp. Det 

blev då två pedagoger med olika infallsvinklar som kunde dela med sig av 

sina syn av situationen, hur de uppfattat och förstått. Den pedagogiska 

dokumentationen var redan påbörjad. (Bjervås, 2011).  

 

Bjervås (2011), Svenning (2011), Åberg och Lenz Taguchi (2005) är överens om 

att en pedagogiskdokumentation blir till i det sätt den används, inte genom 
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verktygen, alltså vad som händer i det pedagogiska förändringsarbetet. 

Whener-Godée (2011) menar att det väsentligt är att den som håller i verktyget 

även kan använda och tolka det. Pedagogiskdokumentation handlar om 

förändringar. Pedagogerna ser vad som sker och fångar detta med ett verktyg. 

Sedan reflekteras materialet med andra. Med stöd av dokumentationerna och 

varandras tankesätt går pedagogerna vidare mot förändringar. 

 
Utmaningar 
Sheridan, Williams och Sandberg undersökning visade att många pedagoger 

var rädda för att dokumentationerna skulle leda till en formell bedömning av 

barnen. Att barnen håller sig till det ”normala”, som en gammaldags 

observation. Pedagogerna var skeptiska till hur dokumentationer skulle kunna 

leda till att höja den pedagogiska verksamhetens kvalité.  Författarna kom 

fram till att pedagogerna ska öka sin kunskap i användandet av 

dokumentering för att öka förutsättningarna av barns lärande. I intervjuerna 

som författarna genomförde kom de fram till att pedagogerna tyckte det var 

otydligt i styrdokumenten hur förhållandet mellan dokumentation och barns 

lärande skulle sättas samman. (Sheridan, Williams och Sandberg 2012). Åberg 

och Lenz Taguci (2005) tar upp att det finns svårigheter för pedagogerna att se 

dokumentationer som ett hjälpmedel till ett pedagogiskt arbetssätt. Författarna 

tog även upp att det var svårt för pedagogerna att sålla bland vad som skulle 

dokumenteras och inte. Svenning beskriver att resultatet av en dokumentation 

gör att personalen ska byta riktning mot för vad de förväntat och planerat. Den 

stora utmaningen av det menar författaren är att både våga och orka se detta 

och göra något åt saken. (Svenning, 2011). 

 

Barnens perspektiv    
För att få barn att tänka om sitt eget lärande ska pedagogerna dels ha kunskap 

om hur barn uppfattar sitt eget lärande samt hur de uppfattar sin omvärld. 

När barn utvecklar en förståelse över sitt eget lärande så lär de sig att lära.  

Grunden till lärandet är hur du förhåller dig till omvärlden. Det blir då 

verksamhetens pedagogiska uppgift att skapa situationer som leder till att det 

sker en förändring i hur barn upplever sin omvärld så att det sker ett lärande. 

För att få barn att bli medvetna om sin omvärld där bland annat deras 

förhållningssätt finns, gäller det att de får en förståelse för att det finns olika 

sätt att tänka på. För att åstadkomma detta ska barnen få konfronteras med 

andras tankar så att de kan reflektera över det. Det hela ska synliggöras för att 

bli förstått och då är ju pedagogiskdokumentation ett sätt att göra det på. Barn 

lär sig på olika sätt. De ska få tillfällen att möta konkreta modeller. 

Pedagogerna ska skapa tillfällen där frågor blir ställda och mottagna. 

Verksamheten ska ordnas så att det blir tillfällen till interaktion med andra 

eller utmanas i problemlösningar etc. Medvetandet ska riktas mot något. 

(Pramling Samuelsson och Sheridan, 2006). Buldu beskriver att en pedagogisk 

dokumentation är ett sätt att få syn på sitt eget och andras arbete. För 

pedagogen betyder det att kompetensen förbättras, genom utvecklingen. 

Barnen känner sig delaktiga och får ett stärkt självförtroende. Det bidrar till att 

förstärka och fördjupa barns sätt att se omvärlden på olika sätt. (Buldu, 2010). 



  

 

9 

Enligt Klein (2013) blir barnet/barnen bekräftade genom dessa synlig göranden 

och känner sig betydelsefull, vilket stärker självkänslan individuellt i 

interaktion med andra. Svenning (2011) anser att när barn får dela sina 

upplevelser med andra och även återkoppla dem till sig själv öppnar det upp 

möjligheten att väcka frågor men även att söka svar. 

 

Att skapa dialogtillfällen 
När barnen får tillfälle att förmedla hur deras upplevelse av en situation var, 

får pedagogen ta del av barnets perspektiv. Eftersom samma situation kan 

uppfattas på olika sätt beroende på tidigare erfarenheter eller intressen kan 

pedagogerna och barnen med hjälp av dialogen få syn på varandras 

uppfattningar. Dessa dialogtillfällen skapar tillfällen för frågor och svar. 

Pedagogen kan se och höra vad barnet tagit till sig av ett lär tillfälle. När detta 

görs kommer barn perspektivet fram. Om dessa tillfällen inte skapas blir det 

ett antagande från pedagogens sida att det förstått det som gjorts. Pedagogen 

missar även ett tillfälle att ta del av barnets förkunskaper och vilka intressen 

som kan fånga dem vid nästa lär tillfälle. Barnet blir sedd som ett objekt och 

ges inte möjligheten att bli delaktig i sitt eget lärande och utveckling. Dialog är 

ett sätt att stämma av att vi är på samma våglängd, samma utgångspunkt. 

(Doverborg & Pramling Samuelsson, 2012 Sheridan). Bjrevås undersökning 

leder till att förskollärarna kände att det blir en hög modalitet, alltså en rättvis 

och hög validitet i beskrivningen av barnens upplevelser. Det blir barnets sida 

som kommer fram med hjälp av pedagogiska dokumentationer. (Bjervås, 

2011). Som Doverborg och Pramling Samuelsson (2012) uttrycker sig; ”barn 

utvecklas genom att de lär sig och de har möjlighet att lära sig genom att de 

utvecklas”(s.14) 

 

Genom konkreta material ökar möjligheten att förmedla 
När pedagoger ska ställa frågor till barn om olika situationer, upplevelser eller 

händelser är det lättare om de har ett konkret material på en känd situation 

framför sig. Barnen har då lättare komma ihåg och bli delaktiga. Pedagogen 

ska tänka på att det är en dialog som ska föras när de frågar så att det inte blir 

ett förhör. Det är genom frågorna som pedagogen har möjlighet att ta del av 

barnets perspektiv där upplevelser och tankar blir synliga. (Doverborg, 

Pramling Samuelsson, 2012). 

  

Pedagogernas perspektiv 
Lenz Taguchi delar med sig i sin avhandling om ett projekt hon deltog i; 

”Pedagogik i en föränderlig omvärld”. Representanter från sju förskolor deltog i 

projektet där de möttes och samtalade om dokumentation. En av deltagarna 

visar en videodokumentation pedagogen gjort och presenterar denna för de 

andra deltagarna. Pedagogen delar med sig av sina tankar samtidigt som de 

andra deltagarna får ge kommentarer och ställa frågor. Pedagogens känsla 

efteråt är positiv trots att pedagogens egna tankar omformats eller förkastats 

när andras tankar blev synliga. Pedagogen kände sig omskakad efter att totalt ha 

blottat sig i en rätt närgången situation när pedagogen delade sina tankar med 
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andra. Pedagogens egen tolkning och agerande blev analyserad och 

ifrågasatta. Lenz Taguchi beskriver att det krävs en öppenhet, pedagogen ska 

vara villig att prova på ett annat sätt. Författarinnan menar att i arbetet med 

pedagogiskdokumentation är det inte ett tillfälle att glänsa över varandra med 

intelligenta analyser. Det krävs modiga pedagoger som är villig att se för att 

kunna omformulera sin egen förståelse. (Lenz Taguchi, 2000). 

  

Barnet, ett objekt eller subjekt? 
Pedagogiska dokumentationer handlar om förändringsarbete. Pedagogens 

egen barnsyn ska bearbetas. Pedagogens syn på verksamheten. Pedagogens 

syn på sin yrkesroll. Pedagogen ska vara beredd på att tänka om, byta riktning 

och att byta perspektiv. Svenning är väldigt rak och får en att ställa sig själv 

många frågor. Vad har jag för inställning till barn? Vad är min barnsyn? Är de 

ett objekt eller ett subjekt? Svenning tar upp två begrepp; Being vs 

becoming(s.38). Being menas med det värdet som barnet är här och nu (subjekt) 

medan becoming är då värdet av barnet när det blivit vad det ska bli (objekt). 

(Svenning, 2011). Bjervås (2011) formulera becoming som ett barn med 

begränsningar och being som ett sätt att se ett barn med förmågor. Svenning 

menar att följden blir då att pedagogen har ett enormt ansvar när de 

dokumenterar och en makt när pedagogen väljer att visa upp det som visas. 

Med makt menar författaren att pedagogerna kan visa upp delar av en helhet.  

Pedagogens del blir synlig sedd med pedagogens intuitioner och om den ser 

barnet som being eller becoming. (Svenning, 2011). Bjervås påminner oss om att 

pedagogisk dokumentation är en socialkonstruktion, den kan aldrig vara 

objektiv. Pedagogerna kommer aldrig ifrån att dokumentationer trots allt blir 

en bedömning och en granskning på individnivå. Pedagogerna får aldrig 

glömma att det är verksamheten och inte barnen som ska granskas och 

utvärderas. (Bjervås, 2011). Sheridan, Williams och Sandberg (2012) anser att 

genom pedagogisk dokumentation får pedagogerna syn på barns lärande, men 

det blir även en utveckling för pedagogerna att säkerställa sin egen kompetens 

eftersom det hela tiden är en process som är föränderlig.  

 

Lyssna 
Åberg och Lenz Taguci introducerar ordet hörstyrkan som handlar om att 

lyssna för att förstå och lära sig om sin omvärld. Som pedagog gäller det att 

vara ärligt nyfiken och avsiktligt lyssna för att få förståelse. De menar att 

pedagogen ska börja med sig själv. Vad har jag för tankar om kunskap? Hur ser 

min syn på barn ut? Hur ser jag på mig själv som pedagog? Att vara öppen för 

nya sanningar och andras sätt att tänka och förstå. Pedagogerna ska våga 

ompröva sitt eget sätt, varför de gör som de gör eller hur de tänker. Vardagen 

blir spännande, oförutsägbar och lustfylld om pedagogen utforskar 

tillsammans med sina kollegor och barn menar författarna. Att tillåta sig att få 

en medvetenhet om sig själv, vad man vill och vad man strävar efter i det 

pedagogiska arbetet. När pedagogerna märkte att de blev mera intresserad av 

att ta reda på hur barn söker kunskap, än att förmedla kunskap till barn så 

kändes det som att hörstyrkan var på. Våga tro på dina egna tankar, bli en 

modig pedagog är författarnas råd. (Åberg och Lenz Taguci, 2005). 
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Pedagogiskdokumentation, ett allsidigt verktyg 
I Buldus undersökning som skedde i Förenade Arabemiraten ansåg 

förskolläraren att pedagogiskdokumentation var ett allsidigt verktyg för att 

kunna ha en formativ bedömning. I denna undersökning tillhörde barnen olika 

etniciteter. Det var inte heller ovanligt att både lärare och barn hade engelska 

som andra språk. Förskolläraren ansåg att med hjälp av 

pedagogiskdokumentation spelade etnicitet och språk ingen roll. Det blev ett 

gemensamt språk som alla förstod. Förskolläraren fick fram information som 

hjälpte henne att justera sin undervisning, hon kunde stärka barnet där det 

befann sig och sträva mot deras egna mål. Det var ett användbart redskap när 

hon ville lyfta sina tankar och funderingar när det diskuterades med 

kollegorna. Att den sedan även kunde bekräfta att hon höll god kvalité på sin 

undervisning gjorde att det var ett allsidigt pedagogiskt verktyg som täckte ett 

stort område. (Buldu, 2010). 

 
Vårdnadshavarnas perspektiv 
På vilka sätt kan pedagogerna göra så att vårdnadshavarna får en glimt av 

verksamheten? Åberg och Lenz Taguci anser att pedagogerna ska ge 

vårdnadshavarna en möjlighet att få ta del av verksamheten och barnens 

tankar. Genom att pedagoger lyssnar på barn och skriver ner händelser i 

exempelvis ett månadsbrev tvingas pedagogerna att formulera och reflektera 

vad som hänt. När detta sedan delas med vårdnadshavarna får de ett tillfälle 

att ta del av verksamheten och kan då ställa helt nya frågor. (Åberg och Lenz 

Taguci, 2005). I Buldus artikel satte förskolan upp dokumentationer på en vägg 

i hallen. När vårdnadshavarna hämtade/lämnade sina barn blev det en 

naturlig inbjudan till delaktighet eftersom barnens vardag blev synlig. De 

vårdnadshavare som inte lämnade/hämtade sina barn fick ett brev hemskickat 

med samma dokumentationer. Resultatet blev att vårdnadshavarna kände sig 

uppdaterade om sina barns vardag och öppnade upp för samarbete genom att 

de sedan dela med sig av barnet från hemmets sida. (Buldu, 2010). Klein (2013) 

menar att dessa dokumentationer är en länk i kommunikationen med hemmet. 

 

Sammanfattning av bakgrunden 
Genom forskares olika undersökningar har vi fått veta att pedagoger använt 

sig av observationer ett längre tag i förskolan. Observationer har gått från ett 

mätinstrument till en metod att användas av närvarande pedagoger som 

fångar tillfällen. Det går sedan vidare till dokumentationer där de menar att nu 

har pedagogen en tanke bakom sitt agerande. Något har börjat väcka en fråga 

hos pedagogen som de vill undersöka. För att det ska resultera i en 

pedagogiskdokumentation ska pedagogen dela med sig av dokumentationen. 

Det krävs en dialog där tankar och perspektiv får komma fram och 

tillsammans leder det till klarheter om lärande och utveckling. Det ska till både 

barns, vårdnadshavare och pedagogers delaktighet för att gagna deras 

perspektiv, annars blir det bara en del av helheten. 
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För att barnen ska kunna få ut något ska de alltså få ge sin sida av händelsen, 

annars stannar pedagogerna i ett antagande sett från deras perspektiv. Detta 

deltagande leder då till att barn får se sitt och andras sätt att uppfatta saker och 

ting. Att det finns olika sätt att tänka och komma fram till lösningar. På det 

viset stärks de i sig själv och blir då herre över sin egen lärprocess som leder 

till utveckling. För att kunna ge vårdnadshavarna en inblick i verksamhetens 

utveckling och lärande gäller det att verksamheten visar upp och bjuder in till 

sådana tillfällen på olika sätt. De öppnar då upp för ett naturligt 

förhållningssätt där pedagoger och vårdnadshavare kan byta tankar och 

information mellan hemmet och verksamheten, detta leder till delaktighet. När 

pedagoger får syn på hur andra tänker får de även bearbeta deras egna 

pedagogiska grundsyn. Här ska pedagogen agera professionellt, det är inte ett 

tillfälle att visa vem som är bäst på att analysera.  

 

En pedagog som är redo att förändra sitt tänk och kunna byta riktning har 

förståelse för olikheter, pedagogen vidareutvecklas. Pedagogen blir säkrare i 

sin roll och vidgar sitt perspektiv om att de kan ses på olika sätt. Vetandet om 

barns perspektiv gör att undervisningen formas utefter barnens erfarenheter 

och intressen. Processen att kunskapa fortsätter och får pedagogerna att agera 

mera professionellt och leverera en mer kvalitetssäker verksamhet mot lärande 

och utveckling för barn, pedagoger och föräldrar.  Som pedagog gäller det att 

vara både ödmjuk och modig eftersom pedagogen har makten genom 

dokumentationer, och med det följer ett stort ansvar. Detta krävs även ett stort 

kunnande. För det första ska pedagogen kunna dokumentera praktiken. För 

det andra gäller det att kunna analyser dokumentationen. För det tredje så 

handlar det om att kunna hantera och använda sig av det som kommer fram. 

Pedagogerna ska anta en pedagogisk medvetenhet för att kunna göra 

resultaten rättvisa och undvika så att det inte blir en styrning.  Min undran är 

nu om pedagogerna har nog mycket kunskap om pedagogiskdokumentation 

så att de kan hantera detta redskap? 
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 Syfte 
Syftet med denna undersökning är att studera förskollärares erfarenheter och 

uppfattningar om pedagogiskdokumentation. Vilken form av mening erbjuder 

pedagogiskdokumentation för pedagoger och barn? 

 

Syftesfrågor: 

 

Vilka uppfattning framträder om pedagogiskdokumentation? 

 

Vilken är pedagogernas roll i dokumentationsprocessen? 

 

Vilken syn på barn framträder? 
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 Metoden 
 

Metodval 

Kvalitativa intervjuer  
Enligt Bryman så innebär en semistrukturerade kvalitativ intervju att 

följdfrågor kan läggas in när pedagogen ska förtydliga något eller när något 

som sagt skulle bekräftas. Det kan även bli så att frågorna i intervjun kan byta 

ordning utifrån pedagogernas svar. Denna flexibilitet kan leda till att detaljer 

fångas upp och samtalet bli följsamt. Det kan skapa förutsättningar som ger en 

bättre bild av pedagogernas syn om meningen med 

pedagogiskdokumentation. (Bryman, 2011). 

 

För att få ett trovärdigt material så bad jag pedagogerna att ta med sig två 

dokumentationer från verksamheten. Enligt Bryman (2011) kan olika visuella 

medier verka som en stimulus under en intervju. Syftet var att skapa ett 

avslappnat och naturligt möte. Pedagogernas reflektioner och resonemang 

utgick från ett konkret material. De konkreta dokumentationerna var enbart ett 

stöd vid intervjuerna, men redovisas inte eller analyseras. 

  

Tematisk analys  
Tematisk analys handlar om att identifiera teman när resultatet analyseras. I en 

tematisk analys enligt Bryman (2011) ska en matris upprättas, där de 

huvudsakliga frågor som ska undersökas och besvaras är i fokus. När 

materialet sedan bearbetas noggrant identifieras teman med samma 

innebörder. (Bryman, 2011). Tre spalter konstruerades utifrån mina 

syftesfrågor; Vilka uppfattningar uppträder om pedagogiskdokumentation?, Vilken är 

pedagogernas roll i en dokumenteringsprocess? och slutligen Vilken syn på barn 

framträder?(se Bilaga 3). 

 

Urval 

För att få en bred grund till min undersökning valde jag att genomföra 

intervjuer på fyra olika förskolor, en intervju per förskola. Sammanlagt blev 

det fyra intervjuer med fem pedagoger, eftersom två pedagoger ville göra den 

tillsammans. De förskollärare jag tillfrågade var alla kvinnor. Förskollärarna är 

verksamma och har arbetslivserfarenhet som kan bidra med aktuellt material 

till studien. Förskolorna där pedagogerna arbetar ligger även i mitt närområde. 

 
Tillvägagångssätt 
Jag letade reda på artiklar, avhandlingar, andras c-uppsatser och litteratur som 

handlar om pedagogiskdokumentation i förskolan. I bland tittade jag i deras 

referenser för att ta mig vidare. För mig blev det då ett sätt att få relevant 
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litteraturen. Med det menar jag att det är litteratur som är väsentlig för min 

undersökning, det handlar om det jag ska fördjupa mig i. 

 

Jag mejlade även Hillevi Lenz Taguchi för att få tag i en av hennes 

avhandlingar digitalt, genom hennes svar kom jag åt den informationen. 

 

Jag kontaktade några pedagoger via telefon och några sökte jag upp på deras 

arbete. Det blev ett målinriktat bekvämlighetsurval. Ett målinriktat 

bekvämlighetsval är enligt Bryman när du tar kontakt med specifika personer 

som du vet har rätt kunskap och information om det du söker svar på. Det kan 

även vara att de bor eller arbetar i din egen närhet och därför är lättare att få 

till ett möte. (Bryman, 2011). Förskollärarna har jobbat ett längre tag och har 

erfarenhet från området dokumentationer. Dessa pedagoger får kontinuerlig 

kompetensutveckling via kommunen om pedagogiskdokumentation. 

 

Undersökningen baserades på en intervjuguide som var konstruerad på 

följande sätt; Frågorna formulerades utifrån min problemställning. Inga 

ledande frågor blev ställda. Ljudinspelningen säkerställdes genom att en 

diktafon lånades från universitetet. Pedagogerna själva fick välja var intervjun 

skulle genomföras, det säkerställde att ingen okänd ska råka lyssna eller störa 

och att de känner sig trygga i miljön. Eftersom jag är bekant med förskolans 

miljö så var språket vi förmedlade till varandra begripligt och min förståelse 

blev större. Jag utgick ifrån Brymans (2011) vid upprättandet av 

intervjuguiden. Intervjuerna tog plats på pedagogernas arbetsplats i ett enskilt 

rum, dessa spelades in för att inte viktig information skulle gå förlorad jämfört 

om jag bara skulle ha antecknat. Intervjuerna transkriberades samma dag som 

intervjuerna genomfördes för att kunna analyseras. 

 

Forskningsetiska principer 
Jag utgick från de forskningsetiska principernas fyra huvudkrav; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Jag informerade om mitt ärende, och presenterad även mitt 

område/syfte och talade om att deras bidrag skulle vara betydelsefullt när jag 

ska samla på mig ett gediget material som enbart ska användas till min c-

uppsats. De fick även information att ingen person eller förskola ska kunna 

identifieras i mitt färdiga arbete. 

 

När de gett mig sitt deltagande fick de missivet (se Bilaga 1) samma dag där en 

mera detaljerad information tydligt framkommer om syftet med min uppsats, 

anonymitet och att deltagandet är frivilligt. Alla intervjuerna blev bokade 

veckan efter min kontakt med dem, det gav dem tid att läsa missivet för att 

känna sig trygga. Det gav dem även en möjlighet att ångra sitt deltagande.  

 

Validitet och reliabilitet 
För att få ut hög reliabilitet(tillförlitlighet) av dessa intervjuer jämfördes dem 

med varandra. Genom att jag gjort en tematisk analys fick citat från 

pedagogerna utgöra grunden för temaindelningen. Dessa teman jämförs och 
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stärks med den aktuella forskningslitteraturen som finns med i bakgrunden. 

(Bryman, 2011). För att öka reliabilitet ytterligare och även få in mera validitet 

(giltighet) kunde en triangulering utförts (Bryman, 2011). Det betyder då att jag 

återigen skulle ha tagit kontakt med pedagogerna för att bekräfta att jag 

förstått dem rätt. Jag skulle även kunnat ta kontakt med barn och föräldrar för 

att säkerställa informationen jag fick av mina pedagoger. Men tiden räckte inte 

till. 

  

Validitet handlar om att studien verkligen mäter det som den utger sig för att 

mäta (Bryman, 2011). Fokusen ligger på att förskollärarna delar med sig av 

sina reflektioner och erfarenheter om just pedagogiska dokumentationer i 

förskolan. Validiteten i studien ökar också genom att jag spelade in 

intervjuerna samt förde stödanteckningar om sådant som inte går att få fram 

genom en inspelning ex, gester, miner, etc. samt min egen helhetsbild av hela 

situationen. Denna studie innehåller däremot inte en extern validitet. Extern 

validitet innebär enligt Bryman (2011) att det går att göra en generalisering av 

resultatet. Pedagogerna i min studie delade med sig av deras erfarenheter och 

upplevelser om pedagogiskdokumentation. I resultatet har jag med hjälp av 

tematisk analys tolkat och analyserat utifrån pedagogernas citat. På grund av 

att jag har tolkat deras uppfattningar så går det inte att generalisera resultatet. 

Jag anser att om denna studie skulle genomföras av någon annan med andra 

pedagoger med samma syftesfrågor och förskole område skulle resultatet ha 

blivit annorlunda. Om jag däremot skulle ha använt mig av en kvantitativ 

intervju som enligt Bryman (2011) inte ger utrymmet att ställa följdfrågor och 

där insamling av data är i fokus, skulle en generalisering däremot kunna 

gjorts. I en kvantitativ intervju skulle även mitt urval varit större. 

 

Analysens genomförande 
I min analys valde jag att ha tre spalter i min matris utifrån mina syftesfrågor; 

Vilka uppfattningar framträder om pedagogiskdokumentation? Vilken är pedagogernas 

roll i dokumentationsprocessen? Och Vilken syn på barn framträder? Under var och 

en av syftesfrågorna sammanställde jag pedagogernas citat utifrån 

återkommande mönster, repetitioner med variationer (samma innehåll men 

beskrivet på olika sätt) eller där likheter och skillnader trädde fram. I 

diskussionen kunde jag utifrån detta kategoriserande, ta upp och behandla.    
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 Resultatet  
Eftersom jag använt mig av en tematisk analys kändes det naturligt att ha mina 

syftesfrågor som huvudrubriker; Vilka uppfattningar framträder om 

pedagogiskdokumentation, Vilken är pedagogens roll i dokumentationsprocessen? Och 

Vilken syn på barn framträder. Under dessa rubriker har jag tagit upp det 

pedagogerna lyfte. Dessa teman framkom under analysen av resultatet. Jag har 

under varje teman beskrivit vad som kommer att behandlas där och varför.  

Vilka uppfattningar framträder om 
pedagogiskdokumentation? 

Här under har jag samlat pedagogernas uppfattningar om dokumentationer. 

Första rubriken Vad är en pedagogiskdokumentation? visar hur pedagogerna 

definierar vad som är en pedagogiskdokumentation. Andra rubriken Prestation 

behandlar hur pedagogerna funderar på själva utseendet och innehållet i en 

dokumentation. Tredje och sista rubriken Att synliggöra verksamheten bearbetar 

olika betänkligheter, hur innehållet i en dokumentation kan presenteras, och 

på vilka olika sätt en dokumentation kan visas upp. 

 

Vad är en pedagogiskdokumentation? 
Pedagogerna beskrev vad de ansåg att en pedagogisk dokumentation var:  
 

Det krävs ju att man måste bolla med någon. (Pedagog 5).  

 

Grejen är ju att man måste dela det med någon annan. (Pedagog 2). 

 

För att få en dokumentation att gå vidare och förstå barnen så krävs det 

reflektioner. Det behövs reflektioner med barnen, med dokumentationen och med 

arbetskamrater. (Pedagog 4).  

 

Man fångar nyanserna och det är ju nyanserna man vill komma åt. (Pedagog 1). 

 
En av pedagogerna menade att det var ett sätt att göra en 

pedagogiskdokumentation på. Enligt pedagogen så kunde det räcka med att 

ha en dialog med sig själv för att räknas som pedagogisk:  
 

För mig är den pedagogisk när jag har fått reflektera och skrivit ner det jag tänkte 

i förväg, under tiden, och hur det blev, och om jag ska använda det här 

fortsättningsvis. (Pedagog 3). 

    

Att synliggöra verksamheten 
Dokumentationer som pedagogerna sätter upp i förskolans lokal inte får bli för 

röriga.  
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Det ska vara en naturlig del inte för komplicerat. (Pedagog 1).  

Samtliga pedagoger var eniga om att det inte ska vara för mycket text på 

dokumentationerna, då tappar vårdnadshavarna och barnen intresset. Det är 

bilderna (foton, teckningar m.m.) som fångar barn och vårdnadshavare.   

I bland när man ska sätta upp en pedagogiskdokumentation så blir det mycket 

tankar och reflektioner och då läser dom det inte. Det är nog just vad vi har gjort 

som är det viktigaste, och att just deras barn finns med på bilderna. (Pedagog 1) 

För att det ska fungera ansåg pedagogerna att dokumentationerna ska bytas ut 

ofta för att det inte ska blir en slentrian och de bara går förbi.  

Men det gäller ju att byta ut dokumentationerna så att det inte sitter samma typ 

ett halvår. Man måste förnya och att det verkligen är aktuella bilder, det här 

håller vi på med just nu. (Pedagog 5). 

Det byts efter nån vecka, bara så att alla har fått se. (Pedagog 3). 

Det finns även olika variationer på hur dokumentationerna presenteras. En 

pedagog hade provat att ha en temadokumentation ”Hur det är att vara en bra 

kompis.” (Pedagog 3). En annan pedagog gjorde förändringar i hallen: ”Nu har 

vi fått bättre struktur i hallen så att det syns lite mera.” ( Pedagog 2). Några 

pedagoger ansåg att digitala fotoramarna i hallen där de visar aktuella bilder 

och filmsnuttar är ett sätt att få samtal i hallen med både barn och 

vårdnadshavare.  

Vi har ju även fotoramen, den digitala och där lägger vi ju in aktuella händelser, 

det här har vi gjort i dag ute på gården. Både bilder och små filmsnuttar. Det 

tittar föräldrarna jätte mycket på. Man väcker ett intresse. (Pedagog 4). 

    
En av pedagogerna ville ha mera vetskap hur man presenterar en 

dokumentation rent visuellt. 
 

 Det är ganska viktigt ändå hur man visar upp dokumentationerna. (Pedagog 

2).  
 

Pedagogen ansåg att det är relevant för att kunna fånga vårdnadshavarnas och 

barnens intresse. Det pedagogen var inne på var hur presentationen kan 

varieras. Dels på vilken höjd de sattes upp beroende om den är riktad mot 

vårdnadshavarna eller barnen. Pedagogen menar att dokumentationen ska 

vara tillgänglig. 
 

Om det är föräldrar som ska läsa det kan man hänga typ från taket och sen för 

barna kan man ha långt ner. (Pedagog 2).   

 

Pedagogen nämnde att även färger och former hjälper till att fånga 

uppmärksamheten. En annan pedagog var inne på att dokumentationer även 

ska vara undersökningsbara för barnen. 
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Vi har kommit fram till att det ska var inplastat så att barnen tillåts att ta och 

kolla utan att de går sönder. (Pedagog 5). 

 

Pedagogerna menar att dokumentationer är levande och fortsätter att 

utvecklas om de skapas förutsättningar för det. Barn som stannar av och tar 

del av sina och andras upplevelser, leder till samtal med varandra där de får 

förklara och berätta. Om dessa dokumentationer även finns tillgängliga när 

vårdnadshavare hämtar och lämnar sina barn blir det nya samtal och frågor.  
 

Men där märker vi att barna när de ska bli hämtade så kan de ju gärna ta med sig 

sina föräldrar och säjer; -Titta det här har vi gjort! och berättar. (Pedagog 2). 

 

Men det är klart att om jag nu sätter upp det vi gjort i dag och barnen visar sina 

föräldrar och jag råkar vara där så blir det ju reflektioner kring dokumentationen. 

Där får jag då en chans att höra barnens ord till föräldrarna där de berättar om 

det varit roligt, intressant och så vidare så då blir det ju pedagogisk. ( Pedagog 

4). 

 

Många tittar -Oh vad roligt ni har gjort! och då kan vi då gå in o berätta vårt 

syfte och visa på lärandet i just denna situation. Det finns en djupare tanke av 

det som de bara ser och läser. (Pedagog 5). 

 

Fast bara bilder är ju uppskattat av både barn o föräldrar. Man kan ju ha olika 

syften med det man sätter upp på väggen det kan ju var ett språkligt 

samtalsunderlag både för barn och föräldrar men också barn till barn och mellan 

barn och pedagoger där dom berättar vad som har hänt på den dära utflykten osv. 

Eller när jag målade dom där och så. (Pedagog 1). 

 

Pedagogerna menar att dokumentationer av alla slag har ett syfte. Kan de då 

som närvarande pedagog fånga dessa verbala tillfällen tas dokumentationen 

ett steg till, den blir pedagogisk. Dessa reflektioner mellan barn/barn och 

barn/vårdnadshavare blir inte nerskrivna. Alla dessa verbala möten blir inte 

dokumenterade, pedagogen får inte ett bevis.  

Vi gör ju så mycket bra som inte kommer ner på papper. Men vi kan ändå se ett 

lärande. Hur visar man det? (Pedagog 1).  

Pedagogen menar att ibland kan det kännas som en hets med 

dokumentationer, allt ska kunna visas upp. Det kan ju även bli att en 

vårdnadshavare kommer till förskolan och talar om vad barnet gjort hemma 

och mena på att det ska de ju lärt sig här.  

De är ju dom stunderna som är så bra. (Pedagog 2).  

Pedagogen är inne på att processen pågår hela tiden och att allt inte går att 

synliggöra.  

 

 



  

 

20 

Prestation 
Några pedagoger var inne på att det inte får handla om att pedagogerna ska 

göra snygga dokumentationer, de menar att dokumentationsarbetet inte 

handlar om att leverera något fint rent estetiskt. 
 

Visst blir det fint med krusiduller och sånt men då måste man tänka på vad är 

syftet?  Det handlar inte om det, utan ska vara ett hjälpmedel, det finns inget som 

är rätt eller fel.  (Pedagog 5).  

Det är väldigt lätt att göra fina dokumentationer. Har jag tänkt ut det från 

början, och har jag då även tänkt ut slutet? Det ser ju väldigt bra och fint ut men 

barnet äger då kanske inte dokumentationen själv. (Pedagog 4). 

Vad är jag ute efter egentligen? Och för vems skull gör jag det? Gör jag det för 

mig själv eller för barnas skull? Eller gör jag det för föräldrarna eller för chefens 

skull? (Pedagog 3). 

Det handlar inte om att göra en dokumentation snygg utan det är ju innehållet 

som är viktigt. (Pedagog 1). 

Genom att alla pedagoger i ett arbetslag utsätts för att dokumentera blir det en 

variation även hur dokumentationen ser ut när den är färdig. De menade att 

det väsentliga sitter i själva görandet där pedagogen får syn på processen. Det 

är innehållet inte utsidan som är i fokus. 

Man får ju inte göra det så krångligt och att det inte bara är nån som ska göra det 

bara för att den kan det eller har datavana. Man ska ta hjälp av varandra. 

(Pedagog 5). 

Du måste våga prova, våga skriva. (Pedagog 4).   

Möjligheten att reflektera, det är ju det som är själva poängen och då är det ju 

ingen som kan vara bättre eller nånting. (Pedagog 2).  

 

Vilken är pedagogens roll i dokumentationsprocessen? 
 

Första rubriken; Att ta tid för tankar tar upp att reflektioner är viktiga i 

dokumentationsarbetet men att det är en utmaning att få till i vardagen. En del 

har funnit en lösning men inte alla. Under sista rubriken Erfarenhet ett hinder? 

menar pedagogerna att erfarenhet är bra men att erfarenhet även kan hindra 

en progression. 

 

Att ta tid för tankar  
Några pedagoger uttryckte att det inte alltid finns möjlighet att skriva ner 

reflektioner. Det är tiden som ställer till det. Tiden att skriva ner det som sker 

eller har skett samt tiden för gemensamma reflektioner.  
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Det har jag fått sitta och göra hemma eftersom tiden på dagen inte räcker till. 

(Pedagog 3) 

 

Det ska ju också vara lättsamt. Man ska ju hinna med. Man ska ju hinna gå 

igenom det också, det tar mycket tid. Är det inte lättillgängligt så går ögonblick 

förlorade. (Pedagog 1). 

 

Några pedagoger uttryckte att även på kvällsmöten var det många andra 

punkter som skulle bearbetas innan de fick reflektera tillsammans.  

 
Tyvärr det här med dokumentation ligger inte först på prio. (Pedagog 3). 
  

Man måste ju gå igenom en massa punkter och då måste man ta bort andra för 

att prioritera just det här. Man måste bestämma sig och sätta av en tid. 

(Pedagog 1) 

Jamen det här med att sitta ner tillsammans det är ju det som ger något. Det är ju 

det man känner är bristvaran. För det är så mycket annat som ska hinnas med 

när man liks sitter ner. (Pedagog 2). 

  

Några pedagoger var väldigt tydlig när det gällde dokumentation och 

reflektion. De menar att i arbetslaget ska det pratas i hop, vad det är som 

gäller.  

 
Tiden den måste man planera in, så är det. Man måste hitta ett bra sätt att göra 

det på. Vi har gjort det till en rutin. (Pedagog 5).  

 

Man måste hitta rätt i sitt arbetslag vad funkar för oss? Det tar tid att få ett 

gemensamt tänk. Vi måste välja också tränar vi på att göra på det här viset en 

stund. (Pedagog 1). 

 

Det innebar även att de täckte upp för varandra i vardagen för att detta system 

ska kunna fungera. När de såg att någon satt och antecknade eller skötte 

kameran fick den göra det färdigt.  

Vi täcker upp för varandra när nån tar blocket eller tar kameran. Jaha vad bra, 

hon sitter och gör det.  (Pedagog 5). 

  

Pedagogerna menar att allt tar tid och då även tankar.  
 

I bland så får man så mycket tankar och de tar ju tid. (Pedagog 1).  

Det är så mycket man ska ha med sig i sitt huvud. (Pedagog 3) 

Samtliga pedagoger var eniga om att ska det ge ett resultat ska de reflektera.  

Ja träffas man aldrig och få höra andra tankar så vet jag ju inte hur du tänker och 

få syn på hur man själv tänker. (Pedagog 2). 
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Erfarenhet ett hinder? 
Erfarenhet värdesätts, men kan även vara ett hinder för förändringar menar 

några pedagoger.   

Faller man in i gamla mönster blir man ganska låst. Risken finns att man gör 

samma sak. (Pedagog 3).   

Erfarenheter är bra fast kan oxå vara ett hinder. Man kan ju vara så inkörd så att 

det går inte att bryta det där mönstret. (Pedagog 1). 

Så i bland är det ju väldigt bra när det kommer studenter. Med nya frågor, ny 

forskning. Man måste hänga med lite granna, i samhället vad som händer hur 

utvecklingen ser ut för annars är man lätt i gamla spår. (Pedagog 5). 

 

Genom att byta namn på en aktivitet var en annan sak. Några pedagoger hade 

bytt ut ordet samling till forskargrupper. De menar att själva ordet förknippas 

med görandet.  

 
Samling förknippas med en ring och att man sitter stilla. Andra ord utmanar sin 

egen tanke. Varför gör jag det här? Vad håller jag på med egentligen? (Pedagog 

4).        

                                                                       

Vilken syn på barn framträder? 

Här får vi under första rubriken; Att ställa rätta frågor ta del av hur 

pedagogerna tänker på hur de formulerar sina frågor till barn för att få fram 

barnets svar. Under Pedagogerna tar tillvara på barns tankar lyfts vikten av 

återkopplingar upp för att ta vara på barnets upplevelse. Nästa rubrik 

Processen fortsätter i lärande och utveckling påvisar att pedagogerna anser att 

barnet äger dokumentationen och att barnets lärande och utveckling 

synliggörs i dokumentationer. Sista rubriken Teman visar hur pedagogerna 

med hjälp av dokumentationer följer barnens intressen för att nå dem.   

 

Att ställa rätta frågor     
Några pedagoger kände att de ville veta mer hur de skulle ställa rätta frågor 

till barn.   

 
I bland tror jag man börjar i fel ände. Man gör alltihopa på en gång och hinner 

inte se den där lilla utvecklingen. I stället för att börja med lilla så börjar man 

med det stora. (Pedagog 5).  

 

Man behöver ju inte servera dem allting från början., och berätta hur allt precis 

är, alltså ge dom färdiga svar. För om du gör det så får du ju inte möjligheten att 

se den här lilla saken. Ögonblicket hade varit borta. Då hade vi ju inte sett att hon 

hade förstått det. (Pedagog 4).  

 

Det ska bli barnets svar och inte ett svar som barnet tror vi vill höra. (Pedagog 

2). 
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När du tar för givet i bland så kan du missa en massa. (Pedagog 1). 

 

Pedagogerna är inne på att ofta är pedagogen före i tänket eftersom de vet vad 

de är ute efter. De menar att det kan bli att de som pedagog forcerar fram rätt 

svar genom att ställa ledande frågor tills de fått rätt svar om pedagogen inte 

tänker sig för.  

 

Några pedagoger hade reflektionsfrågor som var uppsatta i förskolans lokaler 

som hjälp när de ställer frågor till barnen. Dessa reflektionsfrågor fungerar 

både som ett stöd och en påminnelse om att de som pedagog ska hålla sig 

tillbaka. 

Men det är ju viktigt vad man ställer för frågor. Man kan ställa ledande frågor, 

det är bra att man har pratat igenom det, pedagogerna emellan, vilka frågor ska 

man ställa. Vi har ju satt upp reflektionsfrågor, öppna frågor som vi kan använda 

oss utav. Det blir ju då också lättare att dokumentera. I bland kan det bli så att 

pedagogen frågar tills dom har svarat. Som jag vill ha, rätt svar helt enkelt. 

(Pedagog 4).  

 

Pedagogerna tyckte även det var svårt med frågor/samtal om barnet inte hade 

så mycket språk kanske beroende på åldern eller svårigheter med att uttrycka 

sig verbalt över huvud taget. Några pedagoger ansåg att det fick bättre respons 

genom att ha konkreta saker framför sig när man samtalar med barnet, 

exempelvis ett foto eller de figurer/material som användes vid det tillfälle de 

ville återkoppla till.  

Med ett litet barn som inte har nåt språk. Då blir det svårt men det går att få 

fram. Jag har skrivit precis som barnet sa plus att jag hade konkreta grejer 

framför som barnet kunde ta tag i. (Pedagog 4). 

Han förstår mer än vad han kan förmedla eftersom språket inte är så stort. Men 

genom materialet jag lagt fram och ord så förstod jag att han förstått mera än vad 

jag trodde. (Pedagog 5). 

 

På det viset ansåg pedagogerna att barnet fick större chans att göra sig 

förstådd då även kroppsspråket och handlingar hjälpte till.   

 

Pedagogerna tar tillvara på barns tankar 
Om en dokumentation ska fånga barnens tankar får det inte ta för lång tid 

innan en återkoppling. Flera pedagoger inne på att återkopplingar gärna fick 

ske flera gånger för att vissa stunder/dagar funkar bättre än andra och nya 

saker kommer fram. 

 Alltså återkopplingen måste ske ganska snabbt, när man är upp i det på nåt vis. 

(Pedagog 1). 

Jo det blir som en repetition men vänta inte för länge utan nån dag så där. 

(Pedagog 2).      
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Det är så viktigt att man gör flera gånger. Just att återkoppla. Kanske nåt annat 

var mera intressant just då. ( Pedagog 5). 

Med hjälp av återkopplingen kunde pedagogen få bekräftelse att barnet 

förstått och gjort om det till sin egen kunskap. För pedagogerna blir det då en 

bekräftelse att de gjorde på ett begripligt vis och kan fortsätta med det. 

Är det bara i själva stunden när man sitter där själv som pedagog med barnet 

som dom förstår eller kan de koppla tillbaka genom att titta på bilderna? 

(Pedagog 2).  

Det kunde även bli tvärtom att pedagogen och barnet inte alls hade samma 

bild av vad som hade hänt.  

Bara man inte är rädd för det. Så att man känner det som ett misslyckande. Då 

kan man ju tänka om till nästa gång och göra på nått annat vis eller förklara 

tydligare.  (Pedagog 4).  

 

Processen fortsätter i lärande och utveckling  
Några pedagoger var noga med att påpeka att bara för att dokumentationen 

var gjord och satt i en pärm så var den inte färdig. De ansåg att dessa kunde tas 

fram den vid senare tillfällen och byggas på.  

 
Det är inte pedagogen som har gjort dokumentationen som äger dokumentationen 

utan det är ju barnet som äger den. (Pedagog 5). 

 

Pedagogerna menade att det är då barnen kan se ett lärande och en utveckling 

av sig själv. Barnen får en tillbakablick samtidigt som de kan se en process som 

leder framåt. 

 
 Jaha ritade jag så då och så här nu. Det kunde jag inte då men det kan jag nu. 

(Pedagog 2). 

 

 Sådana här återkopplingar funkar med olika sorters verktyg, nedskrivna och 

fotodokumentationer men även teckningar och filmsnuttar var användbara 

konkreta material. Det blir lättare att komma ihåg både för pedagogen och för 

barnet. ”Ja just ja, så var det” (Pedagog 1). 

 

Teman 
Många av pedagogerna använde sig av ett tema i verksamheten när de 

planerar vardagen. En del utgick från en bok och andra från specifika saker 

som de sett.  

 
Taket bestämmer vi sedan är det väldigt öppet. (Pedagog 2) 

 

Vi är inte så strikt i våran planering utan vi har ett övergripande tema som 

kommer ifrån nåt vi reflekterat över och då kan allt annat vävas in, från läroplan 
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och sånt. Vi ser ju vad de är intresserade av sen kan ju inte vi haka på tio olika 

viljor utan vi måste ju överväga och ta ett beslut, sovra. (Pedagog 4). 

 

I det här stora temat kan man hitta små olika utstickande saker som man vill 

spinna vidare på. (Pedagog 5). 

 

Vi har utrymme så att vi kan haka på barnen. (Pedagog 2). 

 

Det gäller också att som pedagog följa med det som händer i samhället. En 

pedagog ska kunna ta del av barnensvärld.   

 
Man måste försöka att vara öppen vad är det de har med sig i bagaget och vad har 

de för förkunskaper och såna där saker. (Pedagog 4).  

 

Man kan ju hålla på med Spindelmannen som tema det går lika bra, då kanske vi 

når fram till just det här barne.  (Pedagog 5). 

 

Pedagogen var inne på det här med vad som är aktuellt för barnen just nu och 

på vilket sätt de kan nå dem. Pedagogerna menar att det kunde vara allt från 

dataspel till vad som händer i samhället just nu.  
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 Diskussionen 
Metoddiskussionen 
Från början av mitt arbete var tanken att jag skulle samla in ett antal 

pedagogiska dokumentationer från förskolor och själv analysera dem. Detta 

kändes stort och tiden skulle inte räcka till, eftersom det då krävs 

vårdnadshavares tillåtelse för att genomföra detta. Jag valde att använda mig 

av kvalitativa intervjuer för att samla på mig material om mitt problemområde. 

Jag kombinera visuellt material med intervjun eftersom jag bad pedagogerna 

ta med sig dokumentationer till intervju tillfället. Syftet med det är då att de 

ska känna sig tryggare med ett konkret bearbetat material att fokusera runt i 

stället för att ljuset ska riktas mot dem personligen. Jag var tydlig och 

informerade dem om att jag inte var intresserade av vilka verktyg de använt 

sig av eller hur dokumentationen såg ut, utan fokus låg på deras 

meningsskapande kring dokumentationen. Pedagogerna ska inte känna att 

detta är en prestationskoll utan ett sätt att visa mig hur detta pedagogiska 

verktyg används på förskolor. Min erfarenhet sedan tidigare intervjuer när jag 

skulle skriva min b-uppsats var att intervjufrågorna kunde kännas personligt i 

bland. På det här viset blir det tydligt att det är en arbetsrelaterad intervju om 

ett specifikt område. Det är deras uppfattningar som förskollärare som är 

intressant. Jag vill ta del av deras erfarenheter och reflektioner. Genom dessa 

intervjuer tillför pedagogerna viktigt material till mitt examensarbete när jag 

vill ta reda på vad dokumentationer bidrar till. 

 

I en semistrukturrad kvalitativ intervju är intresset riktad mot de intervjuades 

synpunkter, det tillät att jag som intervjuare kunde vara följsam när pedagogen 

utifrån sina intressen styr inriktningen mot vad de anser är relevant. Intresset 

var att få reda på pedagogernas egna uppfattningar och då passade detta för 

ändamålet. Jag har enligt Bryman (2011) skaffat mig en uppfattning ur 

pedagogernas perspektiv, deras kunskap och erfarenheter är viktiga och 

betydelsefulla kring dokumentationsarbete. Det är med hjälp av följdfrågorna 

jag har kunnat skapa mig en bättre bild av pedagogernas syn om meningen 

med pedagogiska dokumentationer Det gav chansen till en fördjupning, 

genom att fråga vidare. När följdfrågor blev ställda kunde jag också få en 

bekräftelse att jag förstått pedagogerna rätt. Det som även hände var att alla 

frågor behövde inte ställas, eftersom pedagogerna redan svarat på dessa när 

andra frågor utvecklades just genom följdfrågorna. Detta ledde till en större 

förståelse eftersom frågorna blev besvarade i ett sammanhang som naturligt 

kom upp. Det blev intervjuer som även ledde in på andra områden som 

pedagogerna tog upp. I slutet av intervjun gjordes en avstämning av att vi 

berört alla områden jag ville ha besvarade. Det som blev utmaningen, var att 

hålla tillbaka mig själv för att inte delta i pedagogernas reflektioner runt de 

dokumentationer som de hade med sig. Intervjuerna fick även styras tillbaka 

mot dokumentationsfrågorna eftersom det blev prat om mycket annat runt 
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omkring. Transkriberingen av intervjuerna tog väldigt lång tid men var ett bra 

stöd när intervjuerna analyserades. Repetitioner, variationer, mönster, likheter 

och olikheter letades fram för att kunna kategoriseras. 

 

Jag gjorde ett målinriktat bekvämlighetsurval när jag kontaktade 

förskollärarna. Jag kände till vilka förskollärarna var och det underlättade för 

mig eftersom jag visste att de kunde ge mig ett bra material för min studie. Det 

underlättade även när tider och dag för intervjuer bokades eftersom 

förskolorna där förskollärarna arbetar låg i mitt närområde. Det som däremot 

blev ett dilemma var att inte bli personligt involverad, att hålla distans. Enligt 

Bryman (2011) går det aldrig att vara fullständigt objektiv, och det är jag 

medveten om. Det har varit svårt att urskilja min egen profession till att agera 

forskare. Jag har ställt mina personliga värderingar åt sidan, genom att lyft 

fram det som kommer fram i resultatet trots att det i bland kändes obekvämt 

för mig. Om jag däremot hade valt helt okänd förskollärare att intervjua skulle 

nog detta dilemma aldrig uppstått. Det skulle ha blivit en naturlig distans. Jag 

anser inte att detta har påverkat min studie eftersom jag varit medveten om 

detta. 

 

Det kändes logiskt att ändra min frågeställning när pedagogerna bidrog med 

sitt meningsskapande om dokumentationer.  Från början var frågeställningen; 

På vilket sätt kan dokumentationer bidra till att synliggöra lärande och utveckling i 

olika perspektiv? I analysen av resultatet så trädde ett mönster fram hur 

pedagogerna med sin empiriska kunskap diskuterade meningsskapandet och 

utmaningarna i processen kring pedagogiskdokumentation. Det kändes därför 

naturligt att ändrade frågeställningen till; Vad är meningen med 

pedagogiskdokumentation? Lärande och utveckling i olika perspektiv kom också 

fram men pedagogerna la inte lika stor vikt kring det. Jag valde att följa 

pedagogernas resonerande tankar. Det är pedagogernas uppfattningar 

baserade på deras erfarenheter som jag har tolkat, hittat mönster, olikheter och 

innebörder som blivit rubriker i resultatet för att bearbetas.   

 

Jag valde att göra en tematisk analys av resultatet. Jag utformade en matris (se 

bilaga 3) enligt Bryman (2011) där tre spalter konstruerades utifrån mina 

syntesfrågor; Vilka uppfattningar uppträder om pedagogiskdokumentation, Vilken är 

pedagogernas roll i en dokumentationsprocess? och slutligen Vilken syn på barn 

framträder. Sedan letade jag reda på olika teman som framträdde med hjälp av 

pedagogernas citat som passade under syftesfrågorna genom vad de 

förmedlade. Citat med samma innebörder (repetitioner), men med olika 

variationer, citat som visade på likheter och olikheter, sattes ihop för att sedan 

kunna diskuteras. (Bryman, 2011).  Mitt syfte var att få en inblick av hur deras 

tankar formas genom deras erfarenheter och uppfattningar, vad pedagogerna 

anser är meningen med pedagogiskdokumentationer.  

 

 

 

 



  

 

28 

Studiediskussionen 
Analysen av resultatet visade sig innehålla många olika slags betänkligheter 

som nu i diskussionsdelen ska behandlas tillsammans med aktuell forskning. 

Jag tolkar inte dessa betänkligheter som något negativt utan som ett sätt för 

pedagoger att inte stagnera när de delar sina problematiseringar Pedagogerna 

antog en medvetenhet genom att utmana sitt eget förhållningssätt och 

förutsättningar, de blev pedagogiskt medvetna. När pedagoger reflekterar, 

delar med sig och ifrågasätter tar pedagogerna sitt uppdrag på allvar. Jag har 

även i diskussionsdelen valt att använda mig av syftesfrågorna som rubriker; 

Vilka uppfattningar framträder om pedagogiskdokumentation, Vilken är pedagogens 

roll i dokumentationsprocessen? Och Vilken syn på barn framträder.  Under varje 

rubrik finns det beskrivet vad som kommer att bearbetas. 

  

Vilka uppfattningar framträder om 
pedagogiskdokumentation? 
 

Under den först rubriken; Pedagogiskdokumentation beskriver pedagogernas vad 

en pedagogiskdokumentation är. I den andra rubriken; Synliggörandet delar 

pedagogernas med sig av deras tankar som de har när verksamheten 

synliggörs med hjälp av pedagogiskdokumentation. 

 

Pedagogiskdokumentation  
En pedagogiskdokumentation är när erfarenheter byts i ett möte där tankar 

och uppfattningar delas med andra. I detta möte byts upplevelser om en 

händelse eller tillfälle som redan är dokumenterat. (Åberg & Lenz Taguchi, 

2005; Wehner- Godée, 2011). Detta beskrev även pedagogerna. De berättade att 

pedagogers och barns tankar och upplevelse om just den specifika händelsen 

ska till. Genom att både pedagoger och barn får ta del av dokumentationen och 

bidra med sitt perspektiv, blir den pedagogisk. Här anser jag att pedagogerna 

är fullt medvetna om vad som krävs för att göra en dokumentation 

pedagogisk. Även pedagogen som ansåg att det var ett sätt att göra en 

pedagogiskdokumentation var medveten eftersom hon visste om det 

arbetssättet. Däremot håller jag inte med om att den blir pedagogisk när hon 

har en dialog med sig själv. När en dokumentation bearbetas av en person så 

blir det enligt Whener-Godée (2011) en spegling av sig själv, bara en del av det 

hela. Det blev då en dokumentation reflekterad av en pedagog. Den kan 

fungera som hon själv säger, att komma ihåg vad hon tänkt, vad som hände, 

hur det blev, och en fortsättning. Ett sätt att ta tillvara på sin egen 

arbetsprocess. 

 

Synliggörandet  

Pedagogerna berättade att de använder sig av pedagogiska dokumentationer 

när de synliggör verksamheten för både barn, pedagoger och vårdnadshavare. 

Enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) skapar dokumentationer plats 

för interaktion med andra där nya tankar kommer fram. Barnen får en 

möjlighet att dela sin upplevelse med andra, både barn och pedagoger, men 
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även med sina vårdnadshavare. En av pedagogerna visade intresse för hur 

dokumentationerna presenterades. Det hon menade var hur det med hjälp av 

placering eller färg och form gjorde dokumentationerna intressanta och 

tillgängliga. Några pedagoger hade plastat in dokumentationerna så att barnen 

kunde ta del av de uppsatta dokumentationerna med flera sinnen än det 

visuella. Det exemplet tycker jag visar på innovativa pedagoger som skapar en 

tillåtande pedagogiskmiljö som möjliggör för barnen att utifrån sina intressen 

och villkor blir delaktiga. När pedagogerna gör dokumentationer tillgängliga 

på olika sätt, skapas förutsättningar till möten där upplevelser kan delas med 

andra, detta bidrar till att processen i dokumentationerna fortsätter. Det blir 

som Buldu (2010) och Svenning (2011) beskriver, ett tillfälle där barn, 

pedagoger och vårdnadshavare får förståelser genom att frågor blir ställda och 

svar ges. Pedagogerna beskrev även hur de med hjälp av dokumentationerna 

fick en dialog med/mellan barn, vårdnadshavare och pedagoger. Buldu (2010) 

och Klein (2013) beskrev att det är sådant som länkar ihop förskolan och 

hemmen. Eftersom jag både är vårdnadshavare och förskolepersonal kan jag 

utifrån båda dessa perspektiv inte göra annat än att bekräfta hur viktigt och 

hur uppskattat detta är. Barnet blir bekräftat och får dela med sig av sin sida 

och vårdnadshavaren får ta del av barnets vardag, det bidrar till en 

delaktighet.  Wehner- Godée, 2011 menar att synliggörandet även bidrar till 

läroprocesser där individer i samspel med andra konstruerar kunskap både 

individuellt och kollektivt. En pedagog tog upp att dessa möten och tillfällen 

inte gav bevis, eftersom de inte blir nerskrivna. Jag anser att det väsentliga är, 

att pedagogerna har visat att de medvetet synliggör processen, och att det 

sedan är pedagogernas skyldighet att vara närvarande så att de får ta del av 

dessa ögonblick. Enligt Lpfö98 (Skolverket, 2010) ska pedagogerna 

dokumentera verksamheten samt varje barns lärande och utveckling, detta ska 

föra verksamheten mot god kvalité där barns perspektiv synliggörs och 

vårdnadshavare får ta del av verksamheten. Jag anser att dokumentationer 

används som en hjälp att stämma av att pedagogerna följer styrdokumenten, 

och med hjälp av dokumentationer kan pedagogerna även bevisa att 

verksamheten når strävansmålen i styrdokumentet.  

    

Vilken är pedagogernas roll i dokumentationsprocessen?  
 

Här under får vi ta del vilken betydelse pedagogen har för dokumentationer. 

För det första får vi under Tankar tar tid veta att reflektioner är nödvändiga 

men svåra att få tid till. För det andra tas vikten av att hela arbetslaget är med i 

dokumentationsprocessen under; En pågående process. Där beskrivs även att 

pedagogen har möjligheten att ta kunnandet från dokumentationer vidare 

innan de delar med sig av tankar hur erfarenhet värdesätts om den inte 

bromsar upp utvecklingen. För det tredje diskuteras pedagogens inflytande 

under rubriken; Makten, där olika val är i fokus. 

 

Tankar tar tid 
Enligt Svenning (2011) skapas förutsättningar för olika lösningar när 

upplevelser och tankar delas med andra. Pedagogerna var eniga om, att 
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pedagoger ska reflektera för att nå resultat. Pedagogerna delade med sig att 

reflektioner tar tid, och att ta tid i verksamhetens vardag var en utmaning. En 

pedagog berättade att reflektionstiden fick hon göra hemma eftersom 

arbetstiden inte räckte till. Hur ska pedagogerna kunna anta ett barns 

perspektiv om det inte finns tid till det?  Hur ska pedagogerna kunna använda 

planeringstiden till fullo, om de som pedagog inte vet utifrån vad de ska 

planera? Hur ska pedagogerna kunna forma en verksamhet med 

förutsättningar för utveckling och lärande utan vetskap? Lindgren och 

Sparrman (2003) förklarade att om barn inte blir synliggjorda i sammanhang, 

kan de inte bli subjekt som skapar sin egen identitet. Det krävs innovativ 

pedagoger som skapar tid för lyssnandet och reflektioner där kollegors och 

barnens förkunskaper, intressen och förutsättningar kommer fram.   

 

När tankar delas och blir synliga kan pedagogen även lära känna sig själv. 

Olika syner på barn, kunskap, lärande och yrkesroll är en process som 

kontinuerligt ska ifrågasättas och med hjälp av varandra kan pedagogen se till 

att inte stagnera (Kline, 2008; Sheridan, Williams & Sandberg, 2012; Wehner- 

Godée, 2011; Åberg & Lenz Taguci, 2005). Reflektioner visar på möjligheter, 

men påminner även om vilken regelbunden störning av ens egna tankar och 

idéer som sker i ett dokumentationsarbete. 

 

Via andras reflektioner och tolkningar skapar pedagoger förståelser som leder 

till nya kunskaper och erfarenheter (Lenz Taguchi, 2000). Några pedagoger var 

väldigt tydliga när det gällde dokumentationer och reflektioner, de menade att 

i arbetslaget ska de komma överens om hur, när, var, det ska göras. Jag anser 

att pedagogerna har ett ansvar och en skyldighet att dokumentera och 

reflektera för att kunna utveckla sig själva och verksamheten. Några 

pedagoger hade hittat en lösning på det, och det var att tiden den planerades 

in, för tid ramlar inte ner på en i vardagen.  Jag anser att pedagoger ska skapa 

tiden, de ska hitta en lösning. Dokumentationer har visat på många viktiga 

aspekter, för att pedagoger ska kunna anta ett barns perspektiv. Pedagogerna 

har uppdrag via styrdokumenten som ska genomföras, dokumentationer som 

förutsätter reflektioner, är stommen som möjliggör detta.   

 

En pågående process   
Pedagogerna i studien var även inne på att alla i ett arbetslag ska utsätta sig för 

att dokumentera, fast andra var duktigare på att ta kort eller hantera datorn. 

Det viktiga tyckte dom var att alla i ett arbetslag är delaktiga i 

dokumentationsarbetet eftersom det är där pedagogerna får syn på själva 

processen och det är betydelsefullt att själv få upptäcka det. Eftersom 

förskolläraren enligt Lpfö98 (Skolverket, 2010) har ett ansvar att dokumentera 

anser jag att det är deras skyldighet att vara delaktiga i hela 

dokumentationsprocessen. Det är i processen ens egen syn kommer fram och 

synliggör även andras perspektiv. Med det här kunnandet om barnen och sig 

själv via dokumentationer får pedagogerna oändliga variationer på att vara 

unik. Pedagog blir medveten om sin egen unikhet och då kan det antingen 

vara en brist, som ska förbättras, men är pedagogen trygg med sig själv, låt det 
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bli deras styrka. Att upptäcka barnens styrkor och unikheter och förädla dessa, 

är det inte ett av pedagogernas viktigaste uppdrag? Jag ser fram emot att anta 

min nya yrkesroll men är samtidigt väldigt medveten om att det är nu allt 

börjar. En av pedagoger beskrev det framtida läraruppdraget på följande sätt; 

”Det är ju vi vuxna som är det viktigaste pedagogiska verktyget. Hur vi bemöter barna 

i deras sätt att tänka. Jag ska kunna ganska mycket för att kunna möta alla barn.”  

 

Pedagogerna tog även upp att erfarenheter värdesätts, men att det även kan 

vara ett hinder för förändringar och utveckling. Lenz Taguchi (2000) 

uppmanade pedagogerna att våga pröva för att hitta nya lösningar och sätt, 

bland annat genom att ifrågasätta sitt eget arbetssätt. Några pedagoger 

försökte bryta dessa mönster genom att ta in studenter som kom med nya 

tankar, frågor och forskning. Det utmanade även sin tanke genom att byta 

namn på en aktivitet. De menade att nya ord väckte tankar hos pedagogen om 

varför de gör som de gör. Enligt mig är detta pedagoger som är villiga att 

utvecklas. 

 

Makten 
I studien återkommer, makt och beslutsfattande. Pedagog har kontrollen och 

ska handskas varsamt med både resultat och hur det presenteras. Hur ofta 

sitter pedagogerna i samtal med varandra om den makt de har i samband med 

dokumentationer? Pedagoger bör åtminstone försöka sätta sig in i en liknande 

situation och fråga sig själva; Hur skulle de vilja bli framställda?  

 
I ambitionen om att ta reda på barnets perspektiv är det ändå pedagogen som 

gör ett val vad som ska visas upp. Svenning (2011) påpekade detta och menar 

att när pedagogerna väljer har de ett stort inflytande, genom att det blir utifrån 

pedagogens perspektiv. Till exempel när pedagogen ska låta barnen välja ut 

vilka bilder som ska visas på en dokumentation, har pedagogen redan sållat 

bland bilderna. När pedagogerna väljer att följa barnets intressen under ett 

tema är det ju inte allas tio röster från barngruppen som blir utan pedagogen 

gör ett val. Eller när pedagogen formulerar meningar som sätts ihop på en 

dokumentation av exempelvis en lärandesituation. Pedagogen ska då låta 

barnet få tillfället att prata genom dokumentationen med sina egna ord om 

händelsen. Denna maktsituation kommer även fram när pedagogerna lyfte 

svårigheten med att ställa rätta frågor. När barnet inte kan uttrycka sig verbalt 

blir det pedagogen som tolkar situationen Genom att pedagogerna lyfter detta 

dilemma hur de ska ställa rätta frågor till barn, visar pedagogerna en avsikt att 

få fram barnets svar.   

 

Pedagogerna kommer alltid att lämna avtryck på dokumentationen, men med 

mer eller mindre avstamp. Att kunna förhålla sig neutral när pedagoger 

dokumenterar är omöjligt.  Bjervås (2011) menar att det tydligt kommer fram 

att pedagogerna aldrig kan hålla sig helt objektiva när de dokumenterar. Det är 

viktigt att komma i håg. Hur gärna pedagogen än vill så färgar synen av sig på 

det de gör, trots att deras intentioner kan vara att anta ett barns perspektiv.  
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Styrdokument är riktmärket för pedagoger, vilket innebär val. De var även 

pedagogerna tydliga med att styrdokumenten styr deras val, för försäkra sig 

om att alla delar kommer med. Pedagogerna har ett uppdrag att hålla sig till 

och är det dessa intentioner är det helt rätt. Är det tidsbristen som styr, då är 

det mindre bra.  Makten hur barnet framträder är i våra händer, med det följer 

ett stort ansvar med vad pedagogerna gör med den. Enligt Lpfö98 (Skolverket, 

2010) är det en del av vårt uppdrag.  

 

Vilken syn på barn framträder? 
 

Under första rubriken; Being vs. Becoming visar det sig att pedagogerna har 

intentionen att anta ett barns perspektiv. Pedagogerna menar att det är en 

utmaningen att ställa rätta frågor till barnen så att det blir barnets svar. Sedan 

kommer; Bekräftelser som tar lärandet och utvecklingen framåt där vikten av 

återkopplingar behandlas. Under; Processen fortsätter beskrivs hur pedagogerna 

anser att en dokumentationsprocess inte tar slut bara för att den satts i en 

pärm. Sista rubriken; Teman tar upp hur pedagogerna lämnar utrymme i 

planeringen för att barnen ska kunna vara med och bestämma riktning utifrån 

deras intressen. 

 

Being vs. becoming    
När pedagogerna har barnperspektiv tror de sig veta vad barn tycker, tänker, 

gillar osv. Att anta barn perspektivet är då pedagogerna tagit reda på hur det 

är. Svenning (2011) och Bjervås (2011) menar att det är hur pedagogerna ser på 

barnet, såsom being eller becoming. Anser pedagogerna att barnet ska vara/bli 

på ett visst sätt, becoming (objekt) eller ser pedagogerna barnet som 

kompetent, being (subjekt), att de själva kan vara med och skapa sin egen 

kunskap på sitt sätt? Pedagogerna visade tydligt att deras intention var att anta 

ett barns perspektiv bland annat när de delade med sig utmaningen att ställa 

rätta frågor till barn. De menar att det är av stor betydelse för om de ska bli 

barnets eller pedagogens svar. När pedagogerna gör en dokumentation får de 

inte innan de börjar, tänkt ut hur resultatet ska bli. En pedagog uttryckte det så 

här; ”I stället för att börja med det lilla så börjar man med det stora.” Om pedagogen 

gör på det viset blir det lätt som pedagogerna var inne på, att de forcerar 

barnet eller ge dem frågor som är ledande för att få fram rätt resultat. Då blir 

det ju inte barnets svar utan barnet känner på sig att det är ett rätt svar som 

pedagogen är ute efter. Bjervås (2011) är tydlig med att det är barnets 

upplevelse som ska komma fram. Sheridan, Williams och Sandberg, (2012) 

menar att pedagogerna inte får ta ifrån barnen tillfället att visa vad de faktiskt 

har lärt sig. Författarna anser att dessa dialogtillfällen i stället ska användas till 

att säkra pedagogerna att deras budskap har kommit fram vid lär tillfället och 

inte ha en föregivettagande inställning. Pedagogerna som satt upp öppna 

reflektionsfrågor tänker rätt. Det är i sättet hur pedagogerna formulerar sina 

frågor de ska tänka till. Om det finns färdiga genomtänkta frågor som ledsagar 

pedagogen när de i stunden kanske blir ivrig, är en stor hjälp. De lämnar 

utrymme för barnet att förmedla sin sida genom att pedagogerna minimerar 

risken att ställa ivriga frågor som leder barnet att svara rätt. Doverborg och 
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Pramling Samuelsson (2012) uttryckte sig tydligt när de menade att det är en 

dialog med barnet pedagogerna ska föra och inte ett förhör. Pedagogerna 

behöver koppla på hörstyrkan som Åberg och Lenz Taguci, (2005) var inne på. 

Där författarna menar att pedagogerna ska lyssna noga för att höra eftersom 

de vill få en förståelse över barnets upplevelse. Pedagogerna uttryckte även en 

svårighet där barnet på grund av ålder eller inte hade nog mycket verbalitet 

för att kunna uttrycka sig. De tog då hjälp av konkret material såsom bilder 

eller saker för att ge barnet möjlighet att uttrycka sig genom handling. 

Pedagogerna, Doverborg och Pramling Samuelsson (2012); Pramling 

Samuelsson och Sheridan (2006) kom fram till att när barnen erbjuds konkreta 

material att kommunicera genom underlättar när de ska förmedla sin 

upplevelse om just det tillfället. Genom konkreta material låter pedagogerna 

barnets perspektiv komma fram, deras intention är att få barnets upplevelse. 

Pedagogernas avsikt blir att tillsammans med barnet skapa kunskap och inte 

att förmedla kunskap. 

                                                                              

Bekräftelser som tar lärande och utveckling framåt 
Om en dokumentation ska fånga barnens tankar får det inte ta för lång tid för 

återkoppling. Bjervås (2011); Buldu (2010); Doverborg och Pramling 

Samuelsson (2012); Kline (2008) Sheridan; Williams och Sandberg (2012), och 

Svenning (2011) är samtliga överens att pedagogiska dokumentationer 

synliggör och möjliggör lärandet för pedagoger och barn genom att barns 

perspektiv tillåts att komma fram. Genom att göra återkopplingar med barnen, 

fick pedagogerna bekräftelser att det som barnet hade deltagit i hade blivit 

begripligt och att barnet omvandlat det till sin kunskap. Det kunde även visa 

sig tvärtom att det inte blev som pedagogerna tänkt sig. Pedagogerna ansåg att 

för att kunna se det ska de agera professionellt. Pedagogerna såg inte detta 

som något negativt utan ett tillfälle att kunna förändras till det bättre. De här 

pedagogerna har kommit långt i sin roll som förskollärare. De har förstått att 

de ska vara professionella och inte ta det som ett personligt misslyckande. En 

pedagog ska våga se att aktiviteten inte fick det resultat man trott, men att för 

den skull är den inte dålig. Flera pedagoger nämnde att återkopplingar gärna 

fick ske flera gånger, eftersom vissa stunder/dagar funkar bättre än andra och 

nya saker kommer fram. Genom att pedagogen antar en öppenhet för olika 

resultat, när återkopplingar görs, skapas det förutsättningar för att det ska bli 

barnets perspektiv. Det är dessa återkopplingar som gör dokumentationen 

pedagogisk.  

 

Processen fortsätter   
Några pedagoger var noga med att påpeka att bara för att dokumentationen 

var gjord och satt i en pärm så är den inte färdig. De ansåg att dessa kunde tas 

fram den vid senare tillfällen och byggas på. ”Det är inte pedagogen som har gjort 

dokumentationen som äger dokumentationen utan det är ju barnet som äger den.” 

Pedagogerna menade att det är då barnen kan se ett lärande och en utveckling 

av sig själv. Där vill jag även tillägga att dokumentationen tillhör ju inte heller 

verksamheten. Barnen får med hjälp av dokumentationerna en tillbakablick 
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samtidigt som de kan se en process som leder framåt. ”Jaha ritade jag så då och 

så här nu”. Eller ”Det kunde jag inte då men det kan jag nu.” Kline (2008) anser att 

när pedagogerna tar reda på barnets upplevelse kan det med den vetskapen ta 

lärande och utveckling framåt, både för pedagoger och barn. Sådana här 

återkopplingar funkade med olika sorters verktyg, nedskrivna och 

fotodokumentationer men även teckningar och filmsnuttar var användbara 

konkreta material menade pedagogerna. Det blir lättare att komma ihåg både 

för pedagogen och för barnet. ”Ja just ja, så var det.”  

 

Teman 
Många av pedagogerna använde sig av ett övergripande tema i verksamheten. 

En del utgick från en bok och andra från specifika saker som de sett var 

behövligt att jobba lite på som exempelvis empati. När pedagogerna sedan 

planerar är de väldigt öppna från början. De utgår från temat men sedan är 

barnen med och påverkar. I Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) står det 

tydligt att verksamheten ska ta tillvara på barns intressen och 

kunskapssökande och med ett temainriktat arbetssätt blir lärandet 

sammanhängande och mångsidigt. Pedagogerna menar att när det gör på det 

här sättet blir de som pedagog medforskare och får in läroplanens intentioner. 

Det betyder alltså att pedagogerna reflektera och observerar parallellt när de 

introducerar temat och tar reda på barnens förkunskaper och intressen för att 

väva in det så att det till slut blir en helhet. Pramling Samuelsson och Sheridan, 

(2006)  menar att barn har olika sätt att ta in kunskap på, när verksamheten 

formas utefter barnens intressen skapas möjligheten att ta del av varandras 

uppfattningar, ett lärande kan ske. Pedagogerna visar att de antar denna 

flexibilitet redan från start. ”Vi har utrymme så att vi kan haka på barnen.”  Det 

gäller också att som pedagog följa med det som händer i samhället. En 

pedagog ska ju kunna ta del av barnens värld.  ”Man måste försöka att vara öppen 

vad är det de har med sig i bagaget och vad har de för förkunskaper och såna där saker.” 

Pedagogen var inne på det här med vad som är aktuellt för barnen just nu och 

på vilket sätt de kan nå dem. Pedagogerna ansåg att det kunde vara allt från 

dataspel till vad som händer i samhället just nu. ”Man kan ju hålla på med 

Spindelmannen som tema det går lika bra, då kanske vi når fram till just det här 

barnet.” Att dokumentationer medför förändringar var samtliga pedagoger 

överens om och vägen dit kan bara fantasin sätta gränser.  

 

Slutsats 
Pedagogiskdokumentationer kommer att vara en del av mitt framtida uppdrag 

som förskollärare så därför kändes den här studien relevant för att få en inblick 

i hur förskollärare ser på detta. Genom att jag nu fått ta del av både forskares 

undersökningar och verksamma förskollärarna är jag mera införstådd. Jag har 

även fått bekräftat att vi pedagoger verkligen har ett betydelsefullt uppdrag, 

men jag har samtidigt blivit mera medveten om vilken makt vi pedagoger har. 

Det har ju framkommit tydligt hur verksamma pedagoger hela tiden är 

medvetna om vilken utmaning perspektivtagandet är. Min pedagogiska 

grundsyn som redan under utbildningen har bearbetats kommer att med hjälp 
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av dokumentationer aldrig att stanna av. Den här möjligheten att ta del av 

pedagogernas perspektiv när de delad med sig av deras erfarenheter och 

meningsskapande kring dokumentation gör att jag känner mig priviligierad. 

Jag har fått ta del av både praktiska tips till att det krävs pedagogiska 

kullerbyttor för att bjuda in barn och vårdnadshavare när processen ska 

synliggöras. Det är en kontinuerlig process som ständigt ruckar pedagogernas 

syn på barn, teorier, kunskap, inlärning m.m. Jag ser framemot att fortsätta 

mitt kunskapande tillsammans med barn och kollegor för att på bästa sätt 

skapa förutsättningar för en progression mot utveckling och lärande. En 

närvarande pedagogiskt medveten pedagog har alla barn rätt att möta i 

verksamheten. Dokumentationer har visat sig vara nyckeln till att kunna anta 

barn perspektivet. Barnets egna upplevelser och tankar är värdefulla. Det är 

pedagogernas skyldighet att ta reda på dem och förvalta dem väl. Hur ska vi 

annars kunna axla samhällets uppdrag och erbjuda en utmanande, stimulerade 

och lustfylld vardag där lärande och kunskap genomsyrar vardagen? 

 
Förslag till framtida studier 
Det som skulle vara intressant är att få ta del av barnens tankar. Att få ta del av 

barnens upplevelser, hur de får syn på sin utveckling och lärande genom 

pedagogiska dokumentationer. Mitt val skulle då bli att genomföra 

barnintervjuer där dokumentationer som handlar om dem finns med som 

underlag. Barnen skulle då med egna ord få beskriva och visa för en helt 

utomstående person som inte färgar av resultatet om dessa tillfällen och 

händelser. Det skulle vara intressant och se om jag och deras pedagoger kom 

fram till samma sak. 
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BILAGA 1: Missiv till intervjupersoner 
Februari 2014                                     Missiv 

Hej jag heter Helena Roberg och är student vid Mittuniversitetet i Härnösand där jag 

läser Lärarprogrammet med inriktning mot de tidigare åldrarna. Jag ska nu våren 2014 

skriva mitt examensarbete med problemformuleringen: ”På vilket sätt kan 

dokumentationer bidra till att synliggöra lärande och utveckling i olika perspektiv?” 

Syftet med denna intervju är att jag vill kunna få eran syn på hur ni använder er av 
dokumentationer. De perspektiven jag är intresserad av är barnens, pedagogernas och 
föräldrarnas. Vems perspektiv kommer fram i dokumentationer på förskolan?  Kort 
och gott vill jag undersöka vad dokumentationer leder till. 

Tanken är att du väljer ut två dokumentationer som du tar med dig till intervjun. Vi 
kan då samtala utifrån dessa under intervjun. Dessa dokumentationer vill jag endast få 
ta del av under intervjun det är inget jag kommer att fotografera, kopiera eller vilja ta 
med mig därifrån. De ska endast vara ett konkret underlag medans vi samtalar.   

Med hjälp av dessa intervjuer som utgår från era dokumentationer kommer ni att 
hjälpa mig att få ett underlag för att gå vidare med min frågeställning. Ni är en viktig 
del i mitt arbete för ni kan bidra med era erfarenheter och reflektioner runt just 
dokumentationer. 

Eftersom jag inte vill att betydelsefull information går förlorad kommer jag att spela in 
intervjun samtidigt som jag för anteckningar, det gör att jag i lugn och ro kan gå 
igenom vårat samtal så att resultatet blir rättvist. Beräknad tid för intervjun är 30-45 
minuter. 

Efter avslutande intervju kan det hända att jag behöver återkomma med 
kompletteringsfrågor som uppkommer under arbetets gång och tar då kanske kontakt 
med er ytterligare en gång. 

Hantering av data och sekretess. Allt material som vi kommer att samla in kommer att 
skyddas från utomstående och era namn kommer inte att registreras eller redovisas 
någonstans. I min C-uppsats kommer det inte att kunna urskiljas personer, förskola 
eller samhälle. 

Frivillighet. Enligt etiska regler är ert deltagande helt frivilligt, vilket innebär att ni utan 
särskild förklaring kan dra er ur när som helst. 

Med vänliga hälsningar 

Helena Roberg 

 



  

 

 

 BILAGA 2: Intervjufrågor  

 

 

Intervjufrågor 

Tack för att du/ni ställer upp på denna intervju. 

 

Berätta för mig vad du har för erfarenheter kring dokumentationer. 

 

Kan du visa och berätta för mig om denna/dessa dokumentationer. 

 

Vem har fått ta del av dessa? 

 

Blev det som ni hade tänkt er eller ledde det fram till något annat? 

 

Vems perspektiv anser du kommer fram? Hur visar det sig? 

 

Tack så hemskt mycket för att du tog dig tid till detta. 

  

 

 

 

 

 

 
  



  

 

 

Bilaga 3: Exempel från matris till tematisk analys 
Vilka uppfattningar 

framträder om 

pedagogiskdokumen

tation? 

Kategorier Vilken är 

pedagogernas roll 

i dokumentations-

processen? 

Kategori

er 
Vilken syn på 

barn 

framträder? 

Kategorie

r 

Det krävs ju att man måste 

bolla med någon.(Pedagog 

5) 
 

Grejen är ju att man måste 

dela den med någon 
annan. (Pedagog 2) 

 

För att få en 
dokumentation att gå 

vidare och förstå barnen så 

krävs det reflektioner. Det 
behövs reflektioner med 

barnen, med 

dokumentationen och med 
arbetskamrater. (pedagog 

4) 

 
Man fångar nyanserna, 

och det är ju nyanserna 

man vill komma åt. 
(Pedagog 1) 

 

För mig är den pedagogisk 
när jag fått reflektera och 

skrivit ner det jag tänkte i 

förväg, under tiden och 
hur det blev, och om jag 

ska använda det här 

fortsättningsvis. (Pedagog 
3) 

Vad är en 

pedagogisk 

dokumentati

on? Vetskap. 

Faller man in i gamla 

mönster blir man 

ganska låst. Risken 
finns att man gör 

samma sak. (Pedagog 

3). 
   

Erfarenheter är bra fast 

kan oxå vara ett 
hinder. Man kan ju 

vara så inkörd så att 

det går inte att bryta 
det där mönstret. 

(Pedagog 1). 

 
Så i bland är det ju 

väldigt bra när det 

kommer studenter. 
Med nya frågor, ny 

forskning. Man måste 

hänga med lite granna, 
i samhället vad som 

händer hur 

utvecklingen ser ut för 
annars är man lätt i 

gamla spår. (Pedagog 

5). 
 

Samling förknippas 

med en ring och att 
man sitter stilla. Andra 

ord utmanar sin egen 

tanke. Varför gör jag 
det här? Vad håller jag 

på med egentligen? 

(Pedagog 4).        

 

Erfarenh

et ett 

hinder? 

Att 

utveckla

s. 

Alltså 

återkopplingen 

måste ske ganska 

snabbt, när man 

är upp i det på nåt 

vis. (Pedagog 1). 

Jo det blir som en 

repetition men 

vänta inte för 

länge utan nån 

dag så där. 

(Pedagog 2).  

Det är så viktigt 

att man gör flera 

gånger. Just att 

återkoppla. 

Kanske nåt annat 

var mera 

intressant just då. 

( Pedagog 5). 

Är det bara i 

själva stunden när 

man sitter där 

själv som 

pedagog med 

barnet som dom 

förstår eller kan 

de koppla tillbaka 

genom att titta på 

bilderna? 

(Pedagog 2).  

Bara man inte är 

rädd för det. Så 

att man känner 

det som ett 

misslyckande. Då 

kan man ju tänka 

om till nästa gång 

och göra på nått 

annat vis eller 

förklara tydligare.  

(Pedagog 4).  

 

Hur de 

tar vara 

på barns 

tankar. 

 


