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Sammanfattning 
 

Genom att arbeta med pedagogisk dokumentation kan pedagoger gå in i en lärprocess som 
gäller både det egna och barnens arbete. Den konkreta dokumentationen kan ligga till grund 
för ett kontinuerligt förändrings- eller reformarbete på förskolan genom att de bildar en 
utgångspunkt för gemensam reflektion. Det är en process där man ständigt går tillbaka till 
dokumentationen för att studera, analysera och diskutera det som har dokumenterats för att 
sedan ompröva sina egna tolkningar tillsammans med andra. Syftet med denna studie är att 
studera vilken betydelse pedagogisk dokumentation har för förskolans 
verksamhetsutveckling. Det gjordes genom kvalitativa intervjuer med fem förskollärare från 
två olika förskoleavdelningar. I resultatet av intervjuerna framkom att pedagogerna ser arbetet 
med pedagogisk dokumentation som mycket värdefullt, men tidskrävande. Pedagogerna 
reflekterar ofta över sitt arbete och använder ibland dokumentationerna som underlag. De 
upplever dock att det är svårt att använda dokumentationerna som utgångspunkt i det fortsatta 
arbetet med barnen.  
 
 
 
Nyckelord: läroprocess, pedagogisk dokumentation, reflektion, verksamhetsutveckling. 
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1 Inledning 
 
Som grundskollärare har jag under en tid arbetat i förskolan och på min arbetsplats har jag 
kommit i kontakt samt arbetat med dokumentation. Nu i efterhand kan jag känna att jag inte 
riktigt haft klart för mig i vilket syfte jag dokumenterade, vilket ledde till en slags 
massproduktion av fotografier med tillhörande beskrivande texter. Många gånger har jag känt 
att det borde finns mer att hämta ur åtminstone en del av de dokumentationer jag gjort. Under 
min vidareutbildning till förskollärare har jag blivit inspirerad av Reggio Emilia och deras sätt 
att arbeta med pedagogisk dokumentation. Det har väckt många tankar och mitt intresse för 
pedagogisk dokumentation har ökat.  
 
Pedagogisk dokumentation som arbetsverktyg har under de senaste 30 åren använts i den 
norditalienska staden Reggio Emilias kommunala barnomsorg. Där fungerar den som 
underlag för fortbildning, arbetsutveckling, föräldrasamarbete och utvärdering. Den 
pedagogiska filosofin i Reggio Emilia har grundats på en övertygelse om att den kunskap som 
vuxna kan få om och av barn är lika viktig som den kunskap som vuxna kan ge barnen. I 
Reggio Emilia är dokumentationens viktigaste uppgift att synliggöra barnen som rika, 
kompetenta och aktivt kunskapsskapande subjekt. Dokumentationerna utgör också 
utgångspunkten för barnens fortsatta utforskande och kunskapsskapande (Lenz Taguchi 
1997). Den konkreta dokumentationen kan ligga till grund för ett kontinuerligt förändrings- 
eller reformarbete på förskolan. Pedagogerna kan använda pedagogisk dokumentation för att 
gå in i en lärprocess som gäller både det egna och barnens arbete (Lenz Taguchi 1997). För att 
förändra den pedagogiska praktiken är ett aktivt reflektionsarbete nödvändigt. Pedagogisk 
dokumentation är ett kollektivt arbetsverktyg som bygger på ett gemensamt reflektionsarbete. 
Det gäller barnen emellan, pedagoger emellan samt familjen och förskolan emellan (Lenz 
Taguchi 1997). De pedagogiska dokumentationerna bildar alltså utgångspunkt för en 
gemensam reflektion, en process där man ständigt går tillbaka till dokumentationen för att 
studera, analysera och diskutera det som har dokumenterats för att sedan ompröva sina egna 
tolkningar tillsammans med andra (Dahlberg & Åsén 1998). 
 
I dag är det många förskolor i Sverige som inspireras av de kommunala förskolorna i Reggio 
Emilia och deras sätt att arbeta med pedagogisk dokumentation (Wehner-Godée 2000). I 
förskolans läroplan står att läsa om pedagogisk dokumentation: 
 

Genom pedagogisk dokumentation kan verksamheten i förskolan synliggöras och 

bli ett viktigt underlag i diskussionen kring och bedömningen av verksamhetens 

kvalitet och utvecklingsbehov. (Utbildningsdepartementet 1998 s 4). 
 
 
Jag är intresserad av dokumentationens betydelse för reflektion kring synen på barn, kunskap 
och lärande samt hur det kan leda till nya sätt att arbeta på tillsammans med barnen. Kan det 
bidra till verksamhetens utveckling? 
 

 
 
 
 
 



 

2 

1.1 Syfte 
 
Syftet är att studera vilken betydelse pedagogisk dokumentation har för förskolans 
verksamhetsutveckling. 
 
  

1.2 Frågeställningar 
 

• Vilken syn har pedagogerna på pedagogisk dokumentation? 
• Hur går man tillväga när man dokumenterar? 
• Vad använder man dokumentationerna till? 

 

1.3 Avgränsningar 
 
Jag har valt att belysa detta ämne utifrån förskollärares perspektiv.  

 

1.4 Precisering av begrepp 
 
 
Begreppet pedagogisk dokumentation avser i denna studie på samma sätt som jag vidare 
beskrivit på sidan 8 f. 
 
I denna studie avser begreppet förskola A respektive B en avdelning vid respektive förskola 
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2 Bakgrund 
 
 
2.1 Synen på barns utveckling och lärande 
 
Ingrid Pramling Salomonsson & Sonja Sheridan skriver att synen på barns utveckling och 
lärande varierat genom tiderna och att det rådande synsättet har påverkat både 
förskolepedagogikens innehåll och dess utformning. Den kognitiva utvecklingen sågs till en 
början som en psykisk eller biologiskt förutbestämd process. I den processen betraktades 
inlärning och utveckling som en och samma sak. Ju mer ett barn lärde sig, desto mer 
utvecklades barnet. Detta synsätt medförde att kunskap i form av fakta skulle förmedlas till 
barnet. I fokus kom undervisning och frågor om hur man bäst förmedlar kunskap och barns 
lärande togs för givet och självklart (Pramling Salomonsson & Sheridan, 1999).  
 
Under en period var synen på kunskaper som beroende av individens inre dominerade. 
Utgångspunkten för pedagogiken blev utvecklingspsykologiska teorier. Inlärning var 
beroende av individens utveckling. Den pedagogiska uppgiften utifrån detta synsätt innebar 
att pedagogen inväntade barnet och skapade förutsättningar för barnets lärande på den 
utvecklingsnivå där barnet befann sig. Ett barns utvecklingsnivå utgör därmed en naturlig 
gräns för dess lärande. Inom psykologin talar man om en utveckling när en förändring kan 
förstås som en serie av alltmer avancerade stadier. Varje individ genomgår samtliga stadier i 
samma ordning och tidigare utvecklingsstadier integreras i senare. Piaget har bidragit till 
utformningen av en generell utvecklingspsykologisk stadieteori som kommit att få en 
dominerande ställning inte minst inom förskolans värld (Pramling Salomonsson & Sheridan 
1999).  
 
Ett tredje synsätt där Piaget haft stor betydelse, innebär enligt Pramling & Sheridan att man 
antar att inlärning kan påverka utvecklingen men också att lärande är utveckling. Olika 
erfarenheter påverkar barns lärande och utveckling, så att om de lärt sig något så har de också 
utvecklats, dvs. det de lärt sig om ser de nu i ett nytt perspektiv. Kunskap kan förstås som en 
process som förutsätter en aktiv interaktion med andra människor och fenomen i 
omgivningen. Barn utvecklar kunskaper genom att umgås med andra människor, genom att 
samtala, leka, skapa, utforska, experimentera, iaktta, lyssna, urskilja, jämföra och reflektera. 
Genom att barn använder kunskaper de fångar upp i ett meningsfullt sammanhang blir de till 
verkliga kunskaper, vilka förenas med barns egen förståelse. Att lära är att skapa innebörd, 
dvs. kunskapen blir till en del av barnet själv. Detta är den syn på kunskap som omfattas av 
läroplanen för både förskolan och skolan. Kunskapen ses som en intern relation mellan barnen 
och dess omvärld, vilket innebär att kunskap varken finns där ute i världen oberoende av 
människorna eller att den finns i människors inre. Utan den finns just i mötet mellan individen 
och omvärlden. Individen är både biologisk, psykologisk och kulturell i mötet med omvärlden 
(Pramling Salomonsson & Sheridan 1999).  
 
 
2.2 Synen på barn 
 
Utifrån de dominerande diskurserna kring barnet har Gunilla Dahlberg skapat egna namn på 
synsätt på barn i den svenska förskolan. Synen på barnet i förskolan kallar hon barnet som 

natur och synen på barnet i skolan barnet som kultur- och kunskapsåterskapare Som en 
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kontrast till dessa barnsyner har Dahlberg och Lenz Taguchi konstruerat en alternativ barnsyn 
som de kallar barnet som kultur- och kunskapsskapare (Lenz Taguchi 1997). 
 
Idén om barnet som natur kom från upplysningstidens frihetsideal. Att värna om ”barnet som 
natur” innebär att man värnar om det som man tror finns nedlagt i barnet, att ”allt finns inuti 
barnet” Den pedagogiske upplysningsmannen Jean Jaques Rousseau idé var att barndomen är 
den oskuldsfulla perioden i människans liv. Denna barnsyn har genomsyrat 
förskoletraditionen, som värnat om barns fria lek och skapande (Lenz Taguchi, 1997).  
 
Kontrasten till ”barnet som natur” är bilden av ”barnet som kultur- och kunskapsåterskapare.” 

Barn ses som ett oskrivet ark, vilket väntar på att fyllas av den vuxne med dennes kunskap 
och kultur. Lenz Taguchi menar att de båda barnsynerna förekommer i båda skolformerna, 
men att ”barnet som natur” dominerar i förskolan och ”barnet som kultur- och 
kunskapsåterskapare” dominerar i skolan (Lenz Taguchi 1997). 
 
Barnet som kultur- och kunskapsskapare innebär att barnen inte bara kan återskapa kunskap 
och rådande kultur utan också är deltagare i ett aktivt samspel med sina medmänniskor och 
delaktigt i skapandet av kunskap och gemensam kultur. Dessa barn beskriver Dahlberg och 
Lenz Taguchi som de kompetenta barnen. Uttrycket ”det kompetenta barnet” baseras på att 
barnen är nyfikna, kreativa och har lust att lära. Barnen är en tillgång i andra barns lärande 
(Lenz Taguchi, 1997). Även Marianne Brodin och Ingrid Hylander beskriver det kompetenta 
barnet i boken Att bli sig själv (1998). Att skapa mening och sammanhang ses idag som en 
drivkraft som finns hos barnet redan från början, liksom att aktivt söka kontakt och samspel. 
Barn betraktas som kompetenta och aktivt kunskapssökande och det talas idag om lärande 
även på småbarnsavdelningarna. Den vuxnes uppgift i förskolan blir som en konsekvens av 
detta att utgå från det enskilda barnets kunskapsskapande och meningsskapande samt finnas 
vid dess sida som följeslagare och utveckla barnets kompetens. En viktig uppgift för 
pedagogen i förskolan är att lyfta fram och utveckla varje barns speciella resurser och 
kompetenser. Ju mer man ser av barnets särart och ju fler av dess olika sidor som bekräftas 
desto rikare utrustat blir barnet. Barn som ingen ser blir diffusa för både sig själv och andra. 
Talanger och egenskaper som ingen ser och bekräftar får svårt att utvecklas och växa. Det 
kompetenta barnet är beroende av samspelet med andra för att utveckla sin kompetens till 
fullo (Brodin & Hylander 1998).  
 
 
2.3 Observation och dokumentation i förskolan –historia 
 
Lenz Taguchi skriver i sin avhandling att det knappt finns något skrivet om observations- och 
dokumentationsarbetet historiskt sett. Det finns ingen forskning gjord kring observerandets 
och dokumenterandets praktiker i svensk förskola. Däremot finns en hel del litteratur kring 
observationsteknik och observations- och dokumentationsmetod (Lenz Taguchi 2000).  
 
I sin avhandling Emancipation och motstånd (2000) skriver Lenz Taguchi att dr Elsa Köhler 
från Wien år 1931 inledde sitt samarbete med Fröbelinstitutet och Maria och Ellen Moberg, 
som startat några av Sveriges första barnträdgårdar. När Köhler började delta i utbildningen 
av barnträdgårdspersonal vid Fröbelinstitutet fick barnträdgårdsrörelsen, genom Köhlers 
aktivitetspedagogik, sin första djupare kontakt med den moderna barnpsykologin. Köhler 
menade att det var pedagogerna själva och inte psykologerna som skulle utföra 
barnobservationer i sin praktik. Hon hade stora förväntningar på pedagogernas möjligheter 
och förmåga att utveckla sin egen kunskap genom att observera barnen. De erfarenheter som 
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förskolläraren kunde skaffa sig med hjälp av sitt observerande kunde även komma att 
utnyttjas av laboratorieforskningen, hävdade Köhler. Det observerande arbetet innebar att 
pedagogen skulle vara osynlig, passiv och självförnekande vid observationen av barnet. 
Genom att utgå från barnobservationerna skulle man kunna utföra personlighetsstudier och 
skapa hypoteser om barns utveckling. Med resultaten av observationerna som grund 
utformades scheman över utvecklingsfaser och lagar formulerades för den mänskliga 
utvecklingen. Därefter kunde pedagogiken utformas i enlighet med dessa lagar. 
Observationsmetoden behövdes för att få kunskap om det enskilda barnet och vilken 
utvecklingshjälp som barnet eventuellt behövde för att genomgå en normal utveckling. Om 
man i observationen såg att barnet inte uppnådde normen sattes utvecklingshjälpen in. 
Principen med utvecklingshjälpen är, enligt Köhler, egentligen hela pedagogikens kärnfråga. 
Själva begreppet utvecklingshjälp handlar i dagens tolkning om en vision om att befria barnet 
från den ofrihet som ett onormalt beteende innebär (Lenz Taguchi 2000). 
 
Under 70-talet kom, enligt Lenz Taguchi, det sociala och personliga engagemanget i fokus i 
förskolan. Lenz Taguchi refererar till Tomas Arvidsson som skriver om en förändring av 
barnobservationerna. Han anför att det är väsentligare att studera barns sociala samspel än att 
”veta om barnet har ett perfekt pincettgrepp” samt att observation av barnets 
kommunikationsförmåga med andra barn är viktigare att observera än hur lång tid det tar att 
lägga ett pussel. Arvidsson menar att vi behöver gå från en objektssyn till en subjektssyn på 
barnet och att metoderna bör förändras från protokollföring till ”dialog” med barnen. 
Dialogen mellan barn och vuxna är i sig självt en observation, enligt Arvidsson, och det är 
inte nödvändigt att dialogen antecknas på papper. Syftet är att närma sig barnen, lära känna 
dem och förstå dem för att småningom komma fram till åtgärder. Göran von Euler vänder sig 
mot den kombination av utvecklingspsykologiska och behavioristiska observationer som 
hittills utförts inom förskolan. Von Euler menar att de traditionella observationerna får oss att 
tro att det som står där är värderingsfritt, men värderingarna är i själva verket dolda. Därför 
hävdar von Euler att, det är de egna värderingarna som bör bli föremål för observationerna. 
Lenz Taguchi hänvisar även till boken Dialogpedagogik (1976) där Gertrud Schyl Bjurman 
och Karin Strömberg Lind skriver om denna typ av observationer. De kritiserar de 
traditionella barnobservationerna för att den vuxne, vid observationerna, måste skärma av sig 
från sina känslor och ställa sig utanför barnets situation. De vill att de vuxna skall registrera 
sina egna reaktioner, hur de upplever barnet, och hur de ”känner för” barnets beteende och 
handlingsmönster. Lekens funktion fick under 70-talet och framåt en allt starkare terapeutisk 
karaktär, skriver Lenz Taguchi. Lekobservationerna skulle nu i allt större utsträckning tolkas i 
symboliska termer och ses som ett behov av att kompensera brister hos barnet eller i barnets 
familj. Man blev mer upptagen med att försöka tolka och förstå orsakerna till att barnet var i 
konflikt, svårighet eller hade problem med något (Lenz Taguchi 2000). 
 
Under 80-talet blev en version av ”dagbok”, som vid sidan av ”loggboken” och olika former 
av dokumentationspärmar för barnen allt vanligare (Lenz Taguchi 2000). I boken Observera 

mera! (1986) har författarna Rubinstein Reich & Wesén beskrivit den så kallade ”Här-och-nu-
modellen” som lanserades. Denna metod går ut på att man under en viss tid, ca 2-3 veckor, på 
ett osystematiskt och enkelt sätt antecknar vardagliga iakttagelser som handlar om både det 
enskilda barnens och gruppens behov. Författarna uppmanar alla i arbetslaget att var för sig 
skriva ner på en lista vad de sett och därefter jämföra listorna med varandra. I de exempel som 
författarna visar så handlar observationerna om ”Göran som flyger runt väggarna”, ”Lisa som 
inte kan färgerna”; ”Fredrik som talar dåligt”, ”Hela gruppen som hoppar från det ena till det 
andra” osv.  Nästa steg är att prioritera det som är viktigast för tillfället att arbeta med. Göran 

som flyger runt väggarna och river ner måste man genast börja med, medan Lisa som inte 
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kan färgerna får vänta litet (Rubinstein Reich & Wesén 1986, s 22). Nästa steg är att använda 
det man vet om barnen i planeringen av det dagliga arbetet (Rubinstein Reich & Wesén 
1986). Lenz Taguchi, som också hänvisar till boken Observera mera! menar att för övrigt så 
rekommenderar Rubinstein Reich och Wesén i stort sätt samma strukturerade 
observationstekniker som Arvidsson. Deras markering till skillnad från tidigare arbete med 
barnobservationer är att det inte längre handlar om att observera hur barn är, utan hur barn 
”är på dagis” (Lenz Taguchi 2000).   
 
Under 1990-talet ökade intresset markant för olika former av observationstekniker som ett 
underlag för utvärdering, men även som ett verktyg inom den nya konstruktivistiska och 
interaktionistiska pedagogiken, skriver Lenz Taguchi. Ett resultat av en långtgående 
decentralisering av den statliga och kommunala verksamheten är kravet på att all 
förskoleverksamhet skall utvärderas. Det som skiljer 90-talets utvecklingspsykologiska 
observationer från de tidigare är ett de sker i vardagssituationer, exempelvis observation av 
barns fria lek, och inte bakom skärmar eller i observationsboxar. Lenz Taguchi menar dock att 
det på 90-talet åter igen är möjligt att tala om avvikelser från det normala, på ett sätt som 
liknar 30-60-talets resonemang, men som inte på samma sätt var möjligt under 70-talet. Då 
menade man att man skulle möta barnet i dialogen och att förskolan skulle integrera barn med 
särskilda behov. ”Bristerna” hos barnen ses i mycket liten utsträckning som ett resultat av 
eller i relation till barnets sociala sammanhang på förskolan eller skolan. Problemen sågs i 
stället som biologiskt, genetiskt och/eller ärftligt betingade. Man ifrågasätter alltså inte, enligt 
Lenz Taguchi, om våra förskole- och skolmiljöer har en alltför starkt normaliserande form där 
olikhet inte i tillräckligt stor utsträckning kan tillvaratas och tillgodoses (Lenz Taguchi 2000).  
 
Lenz Taguchi beskriver en vanlig form av dokumentationsteknik vilken en majoritet av 
förskolor införde under 80-talet. Det är en pärm för varje barn, som ofta blev kallad ”Min 
Bok” eller ”Boken om Mig”. Pärmen innehåller olika fakta om barnen, exempelvis allergier, 
syskon, olika vanor men även vad barnen kan och har lärt sig. Här finns även avtryck av 
barnets händer och fötter, teckningar och mycket annat. Pärmen är tänkt som ett minne från 
barnets utveckling på förskolan. Att dokumentera barnens inskolning med hjälp av fotografier 
och dagbok är även en mycket vanligt förekommande dokumentationsteknik på svenska 
förskolor. Syftet är i första hand att upprätta ett förtroendefullt förhållande till barnets 
föräldrar (Lenz Taguchi 2000). 
 
Allmänt sett kan man, enligt Lenz Taguchi, se en förändring av fokus i användandet av 
observation och dokumentation under slutet på 1990-talet. Från att ha varit ett verktyg för i 
första hand korrektion och normalisering (disciplinering), så har det nu blivit ett verktyg för 
kontroll och utvärdering, samt för att följa barns lärande och barns läroprocesser. Den tidigare 
användningen är dock fortfarande vanlig, och särskilt i förhållande till olika former av 
funktionshinder (Lenz Taguchi 2000).  
 
Två former av dokumentation som idag är vanliga är portfolio och pedagogisk 
dokumentation. Jag kommer i följande avsnitt närmare presentera dessa. 
 
 
2.4 Portfolio 
 
Lars Lindström beskriver tanken med portfolio, även kallad portfölj, i artikeln På väg mot en 

portfoliokultur (2004). Begreppet portfolio (portfölj) förekommer i den svenska pedagogiska 
litteraturen från tidigt 1990-tal. En portfolio är en mapp, pärm, kartong eller CD med en elevs 
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arbeten och egna tankar kring dessa som samlats in för att dokumentera elevens utveckling. 
Det som kännetecknar portfolion är reflektion (egna tankar kring det man har gjort) och 
kontinuitet dvs. det som dokumenteras är ”avtryck” av elevens kunskapsutveckling. 
Portfoliometodik är ett sätt att undervisa så att eleverna med hjälp av sina portfolior lär sig att 
se närmare på, att reflektera över och att kritiskt värdera sitt eget arbete. Ibland råder oenighet 
om vad som ska läggas in i en portfolio, vem som ska göra urvalet och hur den ska värderas 
osv. Lindström hävdar att de skilda meningarna ofta är en följd av att portfolion kan användas 
för skilda syften.  Det finns därför inget skäl att förvänta sig att portfolior ska se likadana ut 
eller värderas utifrån samma mall. Vidare menar Lindström att frågan om portfolio är bra eller 
inte endast kan besvaras om man är klar över syftet och sammanhanget. (Lindström 2004). 
 
Steve Seidel menar att det finns många fördelar med portföljer, eleven får bland annat en 
central roll i diskussionen kring hans eller hennes lärande. Elevernas arbeten får också ett 
värde i och med att man sparar dem. Dock, menar Seidel, utvecklas portföljer nästan alltid till 
redovisningar av individens utvecklingsresa. Min portfölj är ”en bild av mig”, inte ”av oss”. 

Jag tar hem min, du tar hem din (Seidel 2006 s 309). Seidel beskriver en motsägelse som 
många amerikanska lärare stött på i användningen av portföljer, nämligen att många projekt i 
skolan utformas för att engagera eleverna i samarbete följden blir då att en elevs bidrag då blir 
svårt att skilja från andras. Vidare, menar Seidel, att det på en praktisk nivå blir svårt att 
avgöra vem som får lägga arbetet i sin portfölj och vad de andra får behålla som sin del i 
arbetet. En ännu allvarligare aspekt är, enligt Seidel, att vårt starka intresse för individen gör 
det svårt att utvärdera grupparbeten. Pedagogers tro är att det utvecklas kunskap i en grupp 
barn som arbetar tillsammans under en tid. Tillsammans utvecklar barnen förmågor utöver 
dem som enstaka barn i gruppen äger, vilket pedagogerna uppskattar och berömmer. Genom 
koncentration på hur kollektiv kunskap utvecklas blir varje barns bidrag synligt men bara i 
den större kontexten av process- och samarbetsprodukt (Seidel 2006).     
 

 
2.5 Pedagogisk dokumentation 
 
I dag är det många förskolor i Sverige som inspireras av de kommunala förskolorna i Reggio 
Emilia i Italien och deras sätt att arbeta med pedagogisk dokumentation (Wehner-Godée 
2000). Vid förskolorna i Reggio Emilia ingår observationer och dokumentationer som en del i 
den pedagogiska filosofin. Pedagogiska dokumentationer betraktas som ett viktigt 
pedagogiskt verktyg. Under de senaste 30 åren har man där använt pedagogisk dokumentation 
som en hjälp att läsa, lyssna och känna av vad barnen kommunicerar. Förskolorna har 
specialister som altelieristan (bildpedagog) och pedagogistan (pedagogisk handledare), vilka 
har avsatt tid för att tillsammans med pedagogerna i förskolan analysera, debattera och 
reflektera över de dokumentationer som är aktuella. I Reggio Emilia skiljer pedagogerna 
mellan begreppen se och observera. Då pedagogerna observerar har de en avsikt, en intension 
och väljer ett perspektiv (Wehner-Godée 2000). Ann Åberg skriver att en observation är något 
man sett eller hört men ännu inte reflekterat över. En observation väcker frågor och 
nyfikenhet över något man vill förstå mer om. Det som pedagogen blivit nyfiken på i sin 
observation fungerar som grund för hur pedagogen i nästa steg kan välja ut vad denne vill 
dokumentera. Det som sedan dokumenteras representerar ett val som pedagogerna själv deltar 
i. Pedagogerna väljer medvetet ut något av allt de sett och hört i deras observationer som gjort 
dem extra intresserade (Åberg & Lenz Taguchi 2005). Dahlberg poängterar att det 
pedagogerna inte väljer också är ett val (Dahlberg 1999). Pedagogisk dokumentation 
innehåller material som redogör för vad barnen säger och gör. Det redogör för barnens arbete 
och för hur pedagogen förhåller sig till barnen och deras arbete. Detta material kan produceras 
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på olika sätt och anta många olika former –tex handskrivna anteckningar, stillbilder, 
bandupptagningar och videoinspelningar (Dahlberg 1999). 
 
Reggio Emilias sätt att dokumentera och observera skiljer sig från den tradition som vuxit 
fram här i Sverige. Vi gör i stor utsträckning vad Christina Wehner-Godée kallar 
utvecklingspsykologiska dokumentationer (Wehner-Godée 2000). Även Dahlberg skriver att 
pedagogisk dokumentation inte ska förväxlas med ”barnobservation”. Syftet med 
barnobservation har ofta varit att utvärdera barnens psykologiska utveckling i förhållande till 
på förhand bestämda kategorier framtagna ur utvecklingspsykologin. Dessa kategorier 
definierar vad ett normalt barn bör kunna göra vid en viss ålder. Genom att klassificera och 
kategorisera barnen i relation till ett allmänt schema med utvecklingsnivåer och stadier blir 
barnobservationer en teknologi för normalisering knuten till konstruktioner av barnet som 
natur och barnet som kunskapsproducent (Dahlberg 1999).  
 
Idag är det många som inspireras av de kommunala förskolorna i Reggio Emilia och deras sätt 
att göra pedagogiska dokumentationer. Observationer och dokumentationer syftar till att öka 
kunskapen om hur barn och lärare/pedagoger söker och konstruerar kunskap. Målet är att 
kunna stödja barn och ungdomar bättre i deras kunskapssökande och ge dem nya utmaningar 
(Wehner-Godée 2000). 
 
 
2.5.1 Pedagogisk dokumentation kräver reflektion 
 
Centralt för begreppet pedagogisk dokumentation är reflektion. Karin Rönnerman skriver att 
begreppet reflektion har blivit ett modeord och att det finns risk att det används i alltför 
många sammanhang så att det tillslut tappar sin betydelse. Filosofen Jan Bengtsson särskiljer 
begreppen reflektion i två huvudkategorier: Det ena är självreflektion som har att göra med 
ordets verkliga betydelse, att böja eller vända (”flectere”) bakåt, tillbaka eller åter (”re”). Det 
andra är tänkande, där man avser att begrunda, meditera, fundera i ett mänskligt sammanhang. 
Bengtsson menar att reflektion används mest i betydelsen tänka samt att självreflektionens 
viktiga egenskap är att etablera distans till oss själva och vår praxis (Rönnerman 1998). 
 
Material som tas fram vid pedagogiska dokumentationer gör det pedagogiska arbetet synligt 
eller hörbart, vilket är viktigt i den pedagogiska processen. Denna process omfattar 
genomgående användningen av materialet som hjälpmedel för att reflektera över det 
pedagogiska arbetet (Dahlberg 1999). Det är alltså hur man sedan använder dokumentationen 
som har betydelse för att kunna föra den pedagogiska processen framåt. Dialogen med 
varandra är nödvändigt för att vi ska få syn på och förstå betydelsen av en dokumentation. Det 
gäller vuxna emellan, barnen emellan och vuxna och barn emellan (Åberg  & Taguchi 2005).  
 
När man sitter tillsammans med en dokumentation och försöker förstå den på fler än ett sätt så 
hjälper det den pedagogiska processen framåt. Om en dokumentation betraktas som färdig i 
och med att den är nedskriven blir arbetet med dokumentation bara ett samlande av händelser. 
För att pedagogerna och barnen ska komma framåt genom dokumentationen krävs en 
fortsättning. Genom att reflektera kring den dokumenterade händelsen kan reflektionerna 
fungera som utgångspunkt för den fortsatta utmaningen av barnens tankar. Den pedagogiska 
dokumentationen är redskapet för ett reflekterande förhållningssätt till praktiken. Reflektionen 
är i sin tur grunden för utvecklingen av arbetet. En dokumentation av en händelse är ingen 
sanning. Det är bara pedagogens tolkning av det som hänt. Genom att tolka dokumentationen 
gemensamt av pedagoger och barn kan leda till att man förstår händelsen på flera olika sätt. 
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Det är våra olika sätt att förstå en dokumentation samt användningen av alla dessa olika sätt 
att förstå i vårt sätt att tänka när vi står inför valet av hur vi ska gå vidare i arbetet med barnen 
(Åberg & Taguchi 2005). Detta förutsätter att pedagoger och andra kan organisera sitt arbete 
för att både förbereda för dokumentationen och skapa tid för dessa reflektionsprocesser. 
Enligt Dahlberg kan man dra en slutsats från arbetet i Reggio Emilia att detta inte i första 
hand är en resursfråga, utan en fråga om prioritering. Det handlar om att ge utrymme åt 
pedagogisk dokumentation eftersom den uppfattas ha en dominerande betydelse (Dahlberg 
1999). 
 
 
2.5.2 Reflektion och utvärdering av verksamheten 
 
Dokumentation och analys av barns och pedagogers läroprocesser kan bilda underlag för en 
mer omfattande utvärdering. Genom att göra arbetet synligt skapas förutsättningar för en 
dialog där olika röster kan göra sig hörda, nya tankar kan tänkas och verksamheten kan 
vidareutvecklas. För att fånga helheten i den pedagogiska verksamhetens komplexitet behöver 
pedagogerna använda olika metoder för dokumentation, självvärdering och externa 
utvärderingar. Varje metod lägger tyngdpunkten på olika saker och fångar något som är unikt 
för denna. Tillsammans ger de en bild av den totala verksamhetens pedagogiska kvalitet. 
(Pramling Samuelsson & Sheridan 1999).  
 
Pramling Samuelsson och Sheridan skriver att pedagogisk kvalitet formas i själva 
undervisningsprocessen och att den avgörs hur mötet mellan pedagog och barn gestaltas. 
Utifrån detta perspektiv handlar utvärdering av kvalitet om att värdera det som sker i 
undervisningsprocessen. Det som sker i mötet mellan pedagogen och barnet ställs i relation 
till frågorna: hur lär barn och vad ska barn lära om? En reflekterande pedagog problematiserar 
och för en kontinuerlig och kritisk diskussion kring den pedagogiska praktikens mål, 
förutsättningar och genomförande. Vidare menar Pramling & Sheridan att detta kräver en 
kontinuerlig observation av barns läroprocesser och en pedagogisk dokumentation. Genom 
detta kan både pedagoger och barn följa det egna lärandet och förändringar i sätt att tänka och 
resonera. Dokumentationen synliggör därmed barnens läroprocess och bildar, i kombination 
med olika metoder för såväl självvärdering som utvärdering, själva utgångspunkten för 
gemensam reflektion, för föräldrasamarbete, fortbildning och utveckling av verksamhetens 
kvalitet (Pramling Samuelsson & Sheridan 1999)   
 
Grundtanken med självvärdering är att det är de direkt berörda som är det mest lämpade för 
att genom sitt arbete vidareutveckla verksamheten.  En självvärdering innebär att de berörda, 
så väl som möjligt, försöker beskriva sin verksamhet och analysera nuläget. Genom kritisk 
självreflektion ska de lyfta fram både det positiva och det negativa samt innehålla en 
beskrivning av hur de tänker lösa de identifierade problemen framöver (Pramling Samuelsson 
& Sheridan 1999). Rönnerman anser att genom att reflektera före/efter en handling påbörjas 
en analys av det egna vanetänkandet. Vad gör jag? Varför gör jag såhär? I ett forum byggt på 
tillit mellan varandra kan lärare tillsammans med andra fundera över vad hon/han vill med sin 
undervisning. Varför ser innehållet ut som det gör? Varför ser formen för undervisning ut som 
den gör? osv.  I en sådan diskussion skapas en distans till vardagen och ett 
medvetandegörande över olika val som rör undervisningssituationen. För att denna djupare 
form av reflektion (självreflektion) ska kunna ske är det till stor hjälp om läraren avsätter tid 
och skapar ett forum för sedda möten i sin vardag. Det är också i dessa forum lärarna kan 
diskutera värdet av olika begrepp (Rönnerman 1998) 
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För att utvärdera den egna verksamheten behöver pedagogerna god teoretisk kunskap, 
erfarenhet och en hög medvetandenivå om det som sker i verksamheten samt en förmåga att 
reflektera. Genom att beskriva, formulera och diskutera sitt arbete kan pedagogernas tysta 
kunskap bli verbaliserad och kopplas till det egna arbetet. Det är först då som en förändring 
grundad på förståelse och lärande kan komma till stånd (Pramling Samuelsson & Sheridan 
1999)  
 
 
2.5.3 Förutsättningar för reflektion 
 
John Elliot har gjort en metaanalys av dilemman för den reflekterande praktikern. Ett av de 
dilemman han beskriver är problemet att hitta tid för läraren. Tid är ett konstant begrepp och 
här kan lärare vara hjälpta av att analysera hur den tid man disponerar över utnyttjas. Är det så 
att mycket av tiden går till att sitta i konferenser som inte upplevs som givande kan man 
kanske börja med att upplösa de former som är givna och ersätta dem med något annat 
(Rönnerman 1998).  
 
Birgitta Kennedy, pedagogista på förskolan Trollet i Kalmar skriver en reflekterande artikel i 
Tidningen förskolan om barnfri tid. Skribenten ställer sig frågan om barnfri tid innebär att vi 
tar tid från barnen. Kennedy tänker att barnfri tid är fri tid för barnen som pedagogerna har 
tillsammans med varandra för att kunna samtala, reflektera, diskutera, analysera och tolka allt 
det som händer tillsammans med barnen. Tiden blir för barnen eftersom dessa möten gör 
vardagen mer meningsfull för barnen. Kennedy märker ibland när hon har kurser i pedagogisk 
dokumentation att många inte håller med om den tanken. Hon tror att det kan bero på att man 
inte kommer vidare så att dokumentationen blir en pedagogisk dokumentation. Med det 
menar Kennedy att det pedagogerna sett och hört av barns görande och tankar inte blir 
reflekterat utan bara sett och upplevt, då blir pedagogernas känsla att tiden tas från barnen. 
Vidare menar Kennedy att det ofta inte finns en organisation i förskolorna som möjliggör för 
pedagogerna att sitta ner tillsammans och reflektera. Kennedys erfarenhet är att om pedagoger 
fastnar i att dokumentera, skriva och fotografera, så växer känslan att de tar tid från barnen. 
För att den känslan ska försvinna så måste det till reflektion tillsammans med kollegorna. 
Kennedy menar att tanken med pedagogisk dokumentation är att allt vi sett tänkt och 

reflekterat ska ges tillbaka till barnen i form av bilder berättelser och gemensamma samtal 

(Kennedy 2007 s 41). Tiden ges till barnen när dessa gemensamma samtal med kollegor och 
barn sedan blir utgångspunkten för hur pedagogerna planerar nästa dag, eftermiddagen eller 
nästa steg i projektet (Kennedy 2007).  
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3 Metod 
 
 

3.1 Datainsamlingsmetoder 
 
Jag har valt att genomföra min studie utifrån kvalitativ metod. Denna metod kännetecknas av 
att man som forskare har en närhet till det utvalda forskningsobjektet. Vidare skall man som 
forskare ansikte mot ansikte försöka möta den situation som forskningsobjektet befinner sig i. 
För att förstå den situation som individer, grupper eller organisationer befinner sig i måste vi 
försöka komma dem inpå livet. Den kvalitativa metoden innebär därmed ett försök att 
överskrida det subjekt-objekt-förhållande som är utmärkande för naturvetenskapen. Som 
forskare uppnår man detta genom att försöka sätta sig in i sina respondenters situation och se 
världen utifrån deras perspektiv. Med detta som utgångspunkt försöker man skapa en djupare 
och mer fullständig uppfattning av den företeelse man studerar. Kvalitativ metod kan ses som 
ett samlingsbegrepp för tillvägagångssätt där man i större eller mindre utsträckning 
kombinerar följande fem tekniker: direkt observation, deltagande observation, informant- och 
respondentintervjuer samt analys av källor (Holme & Solvang 1997). Av dessa tekniker har 
jag använt mig av intervjuer. 

Styrkan i den kvalitativa intervjun är att undersökningssituationen liknar en vardaglig 
situation och utspelar sig som ett vardagligt samtal. Forskningsintervjun är dock inte ett 
samtal mellan likställda parter eftersom det är vi som forskare som definierar och kontrollerar 
situationen (Kvale 1997). Ett problem vid intervjuer är att intervjuaren omedvetet uttrycker 
sina förväntningar och värderingar och därmed påverkar respondentens svar. För att minska 
risken för denna felkälla måste intervjuaren ha väl genomtänkta frågeställningar samt 
informera respondenterna klart och tydligt om intervjuns syfte. Intervjuaren måste även 
anstränga sig för att etablera en förtroendefull relation till respondenterna. Om 
intervjusituationen präglas av tillit finns förutsättningar för uppriktiga och ärliga svar, även 
om respondenten tror att det strider mot intervjuarens förväntningar (Johansson & Svedner 
2001).   
 
Kvalitativa intervjuer är en krävande form av informationsinsamling då varje enskild intervju 
uppskattningsvis kan omfatta en till tre timmar. Därför finns det uppenbara begränsningar när 
det gäller hur många undersökningspersoner man som forskare kan ta med i sin studie (Kvale 
1997). Jag har därför valt att genomföra denna studie med fem respondenter, alla 
förskollärare. I min studie har jag valt att genomföra respondentintervjuer vilket innebär att 
jag intervjuar individer vilka själva är delaktiga i den företeelse jag studerar (Holme & 
Solvang 1997). Intervjuerna genomfördes med halvstrukturerade frågor (se bilaga 1) vilket 
kännetecknas av frågeområden som ställs i en bestämd följd med relevanta följdfrågor. 
Frågeformuläret karaktäriseras av en kombination av öppna och fasta svar (Lantz 1993). 
 
 
3.2 Urval 
 
Urvalet av undersökningspersoner i den kvalitativa metodiken sker inte slumpmässigt utan 
systematiskt utifrån vissa medvetet formulerade kriterier (Kvale 1997). Mitt kriterium för 
respondenterna i denna studie var att de skulle vara utbildade förskollärare och att de kunde 
säga sig arbeta aktivt med pedagogisk dokumentation. För att hitta mina utvalda respondenter 
har jag fått tips från verksamma förskollärare samt varit i kontakt med utvecklingsenheten i 
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Örnsköldsviks kommun. De har insikt i och erfarenhet av hur arbetet bedrivs i de olika 
förskolorna i kommunen. 
 
I denna studie har jag valt att genomföra totalt fem intervjuer med förskollärare från två olika 
förskolor. Av dessa arbetar tre tillsammans vid en förskoleavdelning och två vid en annan 
förskoleavdelning Respondenterna är alla verksamma inom förskolan i Örnsköldsviks 
kommun. Då jag själv bor i denna kommun och med hänsyn till denna studies tidsaspekt 
ansåg jag det enklast att genomföra mina samtliga intervjuer på denna ort.  
 
 
3.2.1 Förskola A 
 
Respondenterna på förskola A arbetar tillsammans på en avdelning för 16 barn mellan 1-3 år. 
Respondent 1 har arbetat med pedagogisk dokumentation i ungefär 6-7 år och respondent 2, 
som är relativt nyutexaminerad, har arbetat med det i ca 1-2 år. Vad gäller kurser eller 
fortbildning i pedagogisk dokumentation så har respondent 1 varit på en föreläsning om 
portfolio. Pedagogerna har vid intervjutillfället en resa framför sig då de ska på en studiedag 
om hur Reggio Emilia tänker kring pedagogisk dokumentation.  
 
 
3.2.2 Förskola B 
 
Respondenterna på förskola B arbetar tillsammans på en avdelning för 12 barn mellan 1-2 år. 
Samtliga respondenter har arbetat med pedagogisk dokumentation i ungefär 6-7 år. Under 
åren som gått har deras sätt att se på samt användningen av pedagogisk dokumentation 
utvecklats. De har gått kurs i användning av digitalkamera och videokamera samt en 
föreläsning om hur Reggio Emilia tänker kring pedagogisk dokumentation.  
 
 
3.3 Etik 
 
Inom forskning anses konfidentialitet vara ett viktigt inslag, privata data som identifierar 
respondenterna skall inte redovisas i studien (Kvale 1997). I denna studie har samtliga 
faktorer som kan möjliggöra en identifikation av de intervjuade fingerats. Jag har i 
resultatdelen valt att namnge förskolorna med bokstäver och respondenterna med siffror. 
Förskolorna benämns som A och B medan respondenterna omnämns som 1 och 2 respektive 
1, 2 och 3. 
 
Respondenterna i min studie var väl informerade om undersökningens syfte. De blev vidare 
informerade om att de frivilligt deltar i studien samt att de när som helst kan avbryta sin 
medverkan, utan negativa följder. Banden som respektive intervju spelades in på raderades 
omgående då samtliga utskrifter var bearbetade (Johansson & Svedner 2001).  
 
 
3.4 Procedur 
 
Jag kontaktade förskolorna via telefon och berättade att jag skulle skriva ett examensarbete 
om pedagogisk dokumentation. Jag beskrev arbetets syfte och frågeställningar och frågade om 
jag kunde få intervjua några pedagoger från deras förskola. De fick möjlighet att prata med 
sina kollegor och sedan höra av sig till mig. När jag fick bekräftat att de ville vara med i 
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undersökningen bestämdes datum och tid för intervjuerna. Jag beskrev också hur jag hade 
tänkt att intervjuerna skulle gå till, dvs. att jag önskade intervjua dem en och en samt spela in 
intervjuerna på band. Samtliga intervjuer genomfördes vid ett personligt möte vid respektive 
förskola, i ett rum där vi kunde sitta ostörda. Respondenterna fick själva bestämma var 
intervjun skulle genomföras. Samtliga intervjuer genomfördes under april månad 2007 och 
varje intervju varande ca en timme. Före varje intervju beskrev jag syftet och 
frågeställningarna för varje pedagog samt informerade om de forskningsetiska principerna, 
vilka jag beskrivit under avsnittet ”Etik” ovan. Intervjuerna spelades in på band. Anledningen 
till att jag spelade in samtliga intervjuer var att jag under respektive intervjutillfälle kunde 
koncentrera samt fokusera mig på mina respondenter och därmed kunna återge mer korrekt 
vad som framkommit. Av samma anledning antecknade jag inte under intervjuerna. Efter 
intervjuerna gav jag respondenterna möjlighet att lägga till något om de ansåg att det fanns 
frågor av vikt som jag missat. Vi kom även överens om att båda parter kunde höra av sig 
angående kompletteringar i efterhand.  
 
 
3.5 Databearbetningsmetoder 
 
Intervjuerna renskrevs ordagrant samma dag som de utfördes. Bearbetningen av intervjuerna 
påbörjades efter att alla intervjuer var genomförda och renskrivna. De utskrivna intervjuerna 
strukturerandes genom att svaren från samtliga pedagoger vid respektive förskola klistrades in 
under varje intervjufråga. Därefter sammanställdes innehållet i intervjusvaren och 
strukturerades upp under olika teman med relativt många invävda citat. Genom detta 
förtydligades de delar som ansågs betydelsefulla och relevanta för min studie.  
 
 
3.6 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
 
Begreppet validitet innebär att man som forskare undersöker det man har för avsikt att 
undersöka, det vill säga huruvida resultaten i studien stämmer överens med verkligheten. 
(Kvale 1997). Innan intervjuerna genomfördes så har min handledare fått tagit del av min 
intervjuguide för att ge synpunkter på mina intervjufrågor, så att eventuella missförstånd kan 
undvikas. Vid respektive intervjutillfälle kontrollerade jag att respondenten uppfattat mina 
frågor korrekt genom att ställa följdfrågor för att undvika eventuella missförstånd. Vidare har 
jag även försökt att undvika ledande frågor för att inte styra respondenten och dennes svar. 
Samtliga respondenter har fått godkänna sin utsaga och med detta kunde eventuella 
missuppfattningar minimeras.  Slutligen har jag för att stärka validiteten i mitt arbete försökt 
att så trovärdigt som möjligt återge och tolka respondenternas berättelser. 
 
Reliabiliteten i ett arbete bestäms av hur man som forskare går tillväga vid mätningar samt 
hur noggrann man är vid insamling av information. Hög reliabilitet framkommer om flera 
oberoende mätningar ger samma eller liknande resultat. Syftet med kvalitativa studier är att 
skapa förståelse och då kommer inte den statistiska representativiteten i fokus (Holme & 
Solvang 1997). Vissa mätaffekter kan dock förekomma, även i kvalitativa sammanhang. Det 
kan vara att när man frågar människor om deras inställning kan det i själva verket innebära att 
man tvingar fram ett svar på en fråga, som intervjupersonen aldrig själv funderat över 
(Svenning 1997).   
 
Med generaliserbarhet menas i vilken grad resultaten kan generaliseras och gälla för mer än 
det material som använts (Johansson & Svedner 2001). Enligt Kvale (1997) innebär det att 
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när man som forskare väljer ut sina respondenter via ett systematiskt urval så ökar 
informationsinnehållet i studien. Jag använder mig av respondentintervjuer vilket innebär att 
respondenterna på goda grunder antas inneha rikligt med kunskap om det fenomen jag har för 
avsikt att studera. 
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4 Resultat  
 
 
4.1 Förskola A 
 
 
4.1.1 Ett synliggörande av barns utveckling 
 
Enligt pedagogerna på förskola A ska dokumentationerna vara positiva för barnen. Båda 
pedagogerna på förskola A säger också att en pedagogisk dokumentation visar på barns 
utveckling. Pedagogisk dokumentation är ett framsteg, en utveckling för barnet, säger 
respondent 1. Respondent 1 menar också att pedagogisk dokumentation är portfolio och att 
det är en berättelse om barnens vardag på förskolan. Även respondent 2 är inne på att 
pedagogiska dokumentationer samlas i barnens pärmar:  
 

En annan bit är dokumentera barnens utveckling och att de får det samlat i en 

pärm. Att de får dokumentationerna med sig och ser sitt lärande och sin 

utveckling.  
 
Pedagogerna på förskola A betonar också vikten av att de själva kan se barnens utveckling 
genom att dokumentera barnen.  
 
 
4.1.2 Ett verktyg för planering av den fortsatta verksamheten 
 
Pedagogerna är överens om att en pedagogisk dokumentation kan användas för att se hur man 
kan utmana barnen vidare i sin utveckling: 
 

Den pedagogiska dokumentationen är ju också ett sätt att vi kan jobba vidare, att 

man samlas kring en dokumentation också kan man arbeta vidare tillsammans för 

att utmana. 

 
 
Respondent 1 menar att arbete med pedagogisk dokumentation hjälper pedagogen att bli mer 
uppmärksam. Genom att arbeta med pedagogisk dokumentation känner man barnen och då 
kan pedagogerna samlas kring en dokumentation för att tillsammans utmana barnen utifrån 
där de befinner sig i sin utveckling.  
 
På följande sätt beskriver respondent 2 när en dokumentation blir pedagogisk: 
 

Den blir pedagogisk när man får upp den på väggen och när man kan använda 

den för att jobba vidare med saker och ting. Man dokumenterar en händelse, man 

tittar på dokumentationen själv, man analyserar den och sätter upp den på 

väggen, man titta på den tillsammans med barnen man analyserar och ser vad 

som händer och så efter det att man jobbar vidare. Vad har vi lärt oss här? Hur 

kan vi gå vidare för att lära oss ännu mer? Eller vad blir vi sugna att lära oss 

ännu mer av? 

 
Respondent 2 anser att det finns en skillnad mellan det respondenten kallar 
”dagboksdokumentationen” och en pedagogisk dokumentation. Dagboksdokumentationen är 
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mer som ett konstaterande av en händelse som är färdig i och med att dokumentationen är 
utskriven.  
 
 
4.1.3 Portfolio 
 
På förskola A har barnen var sin pärm som i huvudsak innehåller dokument som visar på 
deras utveckling. Det kan till exempel vara att barnen har lärt sig göra gubbar i lera, att de 
sitter och räknar eller har börjat intresserat sig för bokstäver. Även bilder från traditioner som 
förskolan arbetar med finns i pärmen som minne. Pedagogerna har delat upp barnen så att 
varje pedagog har ansvar för några barn var. Den pedagogen som ansvar för ett visst barn har 
också huvudansvaret för barnens portfoliopärm. Detta beskriver respondent 1: 
 

Inför föräldrasamtal så är det ju jag som gör dokumentationer i en pärm och 

skriver och berättar om barnet och deras framsteg, men tillsammans med de 

andra, men det är jag som har själva huvudansvaret. Men vi pratar ju om barnet 

utifrån deras kvalitéer, mognad och utveckling.  

 

Även om det alltid är en av pedagogerna som har huvudansvaret för ett barn och dess pärm 
förekommer det också att man dokumenterar andra pedagogers ansvarsbarn.  
 
 
4.1.4 Gemensamt lärande med fokus på det enskilda barnet 
 
På förskola A dokumenterar pedagogerna oftast enskilt och spontant. De har alltid kameran 
till hands och det finns alltid block eller post-it-lappar framme att skriva på när tillfälle ges för 
dokumentation. De sätter sig i närheten av barnen i händelsernas centrum och skriver samt 
fotar mycket. Dokumentationerna göra oftast till enskilda barn, eftersom de sätts in i deras 
egna pärmar. Pedagogerna dokumenterar även barnen i grupp, eftersom de är av 
uppfattningen att lärande sker i samspel med andra. Dokumentationerna dras då ibland ut i 
flera exemplar för att sättas in i barnens pärmar. Respondent 2 beskriver hur det går till: 
 

Vi tycker det är jätteviktigt med det gemensamma lärandet, att barn kan hjälpa 

varandra. Ibland kan det hända saker i en grupp, men bara ett eller några barn 

får det i sin pärm. Ibland har barnen så mycket av ”ett lärande”. De får inte allt i 
sina pärmar bara för att de är med på allting 

 
Själva fokusen hamnar alltså på ett enskilt barn, eftersom man på förskola A vill synliggöra 
varje barns utveckling.  
 
 
4.1.5 Hur pedagogerna sammanställer dokumentationerna 
 
Dokumentationerna sammanställs i huvudsak enskilt av pedagogerna. Detta sker på deras 
planeringstid som ligger utanför arbetet i barngruppen. Respondent 1 brukar ibland ta med 
barnens reflektioner i själva sammanställningen av dokumentationerna. Detta är något som 
respondent 1 tror mycket på. Respondent 1 beskriver fördelen med detta på följande sätt: Då 

får man ju deras syn också, inte bara min. /…/ Och dom kan massor, dom vet så mycket!  
Barnet eller barnen får då vara med och titta och berätta kring ett foto. I samtalet ställer 
respondent 1 frågor till barnen t.ex. Vad var det vi gjorde? Vad hände? Vad gjorde du? Vad 
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kunde du? osv. Respondent 1 menar att det är fullt möjligt hos dem, eftersom barnen är så 
pass gamla. Det är framför allt de äldsta barnen som brukar vara med vid dessa tillfällen. Efter 
detta samtal med barnen skrivs dokumentationen ner och då innehåller den både pedagogens 
ord och barnens. 
 
 
4.1.6 Reflektioner kring pedagogiska dokumentationer i arbetslaget  
 
Pedagogerna på förskola A är båda av den uppfattningen att de samtalar och reflekterar 
mycket med varandra i arbetslaget. Ibland reflekterar de kring de genomförda 
dokumentationerna. Detta sker oftast spontant när tillfälle ges under dagen, men ibland även 
vid avdelningsmöten. Ibland ringer pedagogerna till varandra på kvällstid för att berätta om 
det är något särskilt de sett och som de vill delge den andra. När de gjort en dokumentation 
visar de varandra samt delger varandra sina tankar och funderingar kring dokumentationen. 
Vinsterna i detta är många menar pedagogerna. Respondent 1 säger Ibland kan man ju 

uppleva olika saker beroende på vilken kontakt man har med barnet och hur man ser på dem.  

 

Om pedagogerna dokumenterar i syfte att undersöka om ett barn t.ex. är utanför eller behöver 
hjälp med språket, så följs dokumentationen alltid upp. Vid dessa tillfällen är också 
dokumentationstillfällena förberedda. Pedagogerna bestämmer då vad de ska titta på, men det 
är den som har barnet som ansvarsbarn som har huvudansvaret för att det genomförs och att 
det blir en uppföljning. 
 
Vid reflektionerna kring pedagogiska dokumentationer i arbetslaget tittar pedagogerna inte 
bara på hur de kan utmana enskilda barn. De funderar även på vad hela barngruppen behöver. 
Förskolan har arbetat mycket med pojk- och flickgrupper. De har bland annat dokumenterat 
måltidssituationerna utifrån ett genusperspektiv. En upptäckt som pedagogerna gjorde var att 
flickorna pratade i mindre utsträckning än pojkarna vid matbordet. Efter den upptäckten 
prövade de att dela upp flickorna och pojkarna vid olika bord.  
 
Respondent 2 upplever att de flesta av dokumentationerna hamnar i pärmen för att bli en 
berättelse om barnets vistelse här på förskolan. Vidare säger respondent 2 att även om 
dokumentationerna handlar om barnens utveckling och pedagogerna samtalar kring dem, så 
stannar arbetet med dokumentationen där. De kommer till analysen, sedan är det stopp. 
Respondent 2 har börjat arbeta med lera tillsammans med barnen, ett arbete som respondent 2 
upplever som mycket spännande. Denna aktivitet är planerad för dokumentation och tanken är 
att pedagogerna ska planera för det fortsatta arbetet utifrån dokumentationerna. Det är på det 
sättet som respondent 2 vill arbeta med pedagogisk dokumentation. 
 
Vidare beskriver båda pedagogerna svårigheten med att just arbeta vidare med en pedagogisk 
dokumentation. Ambitionen är att använda dokumentationerna för att gå vidare i barnens 
läroprocesser, men det är sällan det händer. 
 
 
4.1.7 Reflektioner kring pedagogiska dokumentationer på förskolan  
 
Någon gång har pedagogerna reflekterat kring en dokumentation på en arbetsplatsträff. 
Respondent 2 berättar om ett tillfälle när en av pedagogerna hade påbörjat sin 
genusinspiratörsutbildning: 
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Jag hade dokumenterat en lek där inne som jag tyckte var världens bästa lek. 

Både tjejer och killar hade börjat byggt med järnväg, det var precis i början av 

det här genusarbetet och jag tänkte ”här leker ju tjejer och killar tillsammans, de 

bygger järnväg, kan det bli mer än såhär jämställt?” Jag knäppte massor av kort 

på det här och drog ut det, sedan låg det ett tag. Och så tog jag fram det när vi 

skulle prata om det på APT:n, så började jag titta på bilderna och då såg jag nåt 

helt annat… Sen har vi ju pratat om det där massor, för det som hände i den där 

bilden var ju att tjejerna byggde järnvägen. Killarna byggde upp var sitt tåg som 

dom satt och körde och så väntande de på att tjejerna skulle förlänga. Killarna 

satt med varsitt tåg och bara väntade på att tjejerna skulle bygga. Förstår du? Vi 

har inte kommit längre. Men det vart det där uppvaknandet. /…/ Grejen är ju att 

man ska lyfta upp det igen… 

 
 
4.1.8 Synliggöra för barnen 
 
Pedagogerna tycker att det är viktigt att samtala med barnen kring dokumentationerna. 
Pedagogerna brukar tillsammans med barnen prata om dokumentationerna som sitter på 
väggarna. Vid detta samtal uppmuntrar pedagogerna barnen att berätta om vad som händer på 
bilderna och deras upplevelser kring händelsen. Barnens pärmar är placerade så att barnen lätt 
kan komma åt dem och titta i dem när de vill. Det är också något som barnen gör på förskola 
A. När det gäller samtal med barnen kring dokumentationer säger respondent 2: 
 
Det mesta i samtal med barnen är ju ändå pärmarna. De läser de ju dagligen ”titta här är jag 

å min mamma”, ”här fyller jag år”, de sitter och bläddrar och pratar och pratar. Ofta vill de 

ha en vuxen att prata med. 

 

Eller som respondent 1 säger: Att dom kan se sin utveckling. Här kunde jag inte det här, men 

titta nu har jag lärt mig det. 

 

Genom att sätta upp pedagogiska dokumentationer på väggen kan barn bli inspirerade att 
pröva nya saker. Respondent 1 säger: Om jag sätter upp en pedagogisk dokumentation om ett 

barn som har hoppat till exempel, då kan det smitta andra. Så dom kan se –så där kanske jag 

också kan göra? Pedagogerna försöker sätta upp dokumentationen på väggen i det rum som 
händelsen ägt rum, men de ibland kan det vara svårt då det råder brist på plats att hänga upp 
dokumentationerna i en del rum 
 
 
4.1.9 Synliggöra för föräldrarna 
 
I och med att dokumentationerna sätts upp på väggen kan föräldrarna ta del av förskolans 
verksamhet, menar pedagogerna på förskola A. Pedagogerna uppfattar att föräldrarna 
upplever det som mycket positivt med de pedagogiska dokumentationerna. Vidare säger de att 
dokumentationerna i barnens pärmar är ett ovärderligt material i utvecklingssamtalen. Då kan 
de sitta i lugn och ro och titta i pärmen tillsammans. Respondent 1 menar att man, genom att 
ha med pärmen vid dessa samtal, kan förstärka vad man vill säga om barnet. Om just 
portfoliopärmen i samband med utvecklingssamtal säger respondent 2 såhär: 
 

Just för att vi kan visa på att ”det här gör barnet” ”det här tycker barnet om att 

leka med”. ”Förr var det mycket det här” ”men nu har hon kommit vidare med 
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det här”. Genom dokumentationen kan man ju berätta om barn, man kan se t.ex. 

att nästa steg för barnet är ju faktiskt att börja med rollekar och som du ser här 

så har han börjat lite, lite här och det är ju jättespännande att följa. Det blir 

liksom ett naturligt utvecklingssamtal där man verkligen får med allt om barnet. 

 
 
4.1.10 Tiden är ett dilemma 
 
Pedagogerna på förskola A har planeringstid utanför barngruppen. En heltidsanställd har 5 
timmar planeringstid i veckan. Tiden minskas proportionerligt med den omfattning man har 
på sin tjänst. Planeringstiden ska räcka till personalmöten och avdelningsmöten då de 
grovplanerar verksamheten. Övrig tid disponeras fritt av pedagogerna. Det finns ingen 
bestämmelse att pedagogerna måste sitta på arbetsplatsen under planeringstiden. Mycket av 
den egna planeringstiden går till att skriva ut dokumentationer. Med anledning av att 
pedagogerna ska täcka upp en hel dag med barnen på avdelningen, går det inte att förlägga 
den enskilda planeringstiden på ett sådant sätt att reflektioner kring pedagogiska 
dokumentationer i arbetslaget blir möjliga under den här tiden. 
 
Båda respondenterna på förskola A upplever brist på tid i sitt arbete med pedagogisk 
dokumentation. Respondent 1 säger: 
 

Nackdelen är att det tar jättemycket tid. Det tar hemskt mycket tid Vi har 5 timmar 

och då är det ju personalmöten också. Att ordna det och göra i ordning det. 

 

Respondent 2 upplever även att det ibland kan vara svårt att hinna med att dokumentera i 
barngruppen: 
 

Tidsbrist är det absolut största. /…/ Jag vill få fram processen, det här händer nu 

och så tänker man såhär och så fortsätter det och så blir det såhär. Jag kan tycka 

att vi är så lite folk så man önskar att man hade en inbyggd kamera i ögat och en 

bandspelare. 
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4.2     Förskola B 
 
 
4.2.1 Ett synliggörande av barns utveckling 
 
Gemensamt för respondenterna på förskola B är att de anser att en pedagogisk dokumentation 
visar på barns utveckling. Genom att arbeta med pedagogisk dokumentation kan pedagogerna 
synliggöra barnens läroprocesser. Respondent 1 beskriver på följande sätt vad en pedagogisk 
dokumentation är: 
 

Det är när man kan se en läroprocess, då är det en pedagogisk dokumentation 

eller att man har möjlighet att kunna se läroprocess. 

 

Vidare säger respondent 1 att de tycker att det kan vara svårt att verkligen få syn på själva 
läroprocessen: 
 

Vi försöker se dom där läroprocesserna som är svåra, tycker jag. /…/ Jo men 

alltså det kan vara svårt att se den där lilla grejen, eller barn som ritar och så 

helt plötsligt ritar dom en gubbe, hann jag se processen där emellan? Jag kan se 

början och jag kan se resultatet, men processen i mitten det är den jag vill 

dokumentera och det är den som kan vara svår att se ibland. 

 
Respondent 2 var även inne på att pedagogerna genom pedagogisk dokumentation kan se en 
utveckling av hela barngruppen. Pedagogerna kan, enligt respondent 2, se hur barnens lek 
utvecklas från bredvid-lek till rollekar.   
 
En uppfattning som pedagogerna har är att en pedagogisk dokumentation ska vara positiv. 
Respondent 1 säger: 
 

Dokumentationerna ska ju stärka barnen. Det ska ju vara en dokumentation som 

dom blir stärkta av. Att dom lyckas. Ja, positivt. 

 
 
4.2.2 Ett verktyg för planering av den fortsatta verksamheten 
 
Tanken med pedagogisk dokumentation beskrivs av respondent 2 som:  
 

En dokumentation som man kan bearbeta. Alltså det är inte bara en bild, utan det 

är någonting som man kan följa som man kan de en uppföljning av. Ett längre 

perspektiv. Det är inte bara en bild som man låter vara bara som bara sitter på 

väggen som en prydnad, utan det ska vara någonting som man kan gå vidare med. 
 

Uttalandet överensstämmer med samtliga respondenter på förskola B som menar att man 
genom pedagogisk dokumentation har möjlighet att se hur man kan jobba vidare med barnen. 
 

Respondent 3 beskriver svårigheten med pedagogisk dokumentation i anslutning till syftet att 
gå vidare med den: 
 

Oftast tycker jag att man stannar upp, alltså man skulle vilja gå längre. Att hålla 

den här tråden, tycker jag kan vara svårt och det är det vi försöker lura ut, att få 
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den här tråden. Till exempel det här med vårt tema, det ska vi ju fortsätta med 

nästa år och det är vi ju överens om att vi ska göra och det tycker jag känns 

roligt. 

 

Samtliga respondenter upplever att det kan vara svårt att använda dokumentationerna, i syfte 
att gå vidare med barnen och att detta är något som skulle kunna utvecklas på förskolan. 
 
 
4.2.3 Dokumentationer i teman/projekt 
 
På förskola B arbeta man varje termin med ett större tema eller projekt. Där ingår pedagogisk 
dokumentation som en del av arbetet. Eftersom barnen på avdelningen är små, så bestämmer 
pedagogerna vilket tema de ska jobba med. Valet av tema diskuteras fram av pedagogerna på 
avdelningen. Pedagogerna tittar på behovet i barngruppen, förskolans läroplan samt aktuella 
utbildningar på förskolan. Det finns pedagoger som gått t.ex. genusinspiratörsutbildning och 
uteinspiratörsutbildning. När barnen blir äldre så blir det, enligt pedagogerna, lättare att hitta 
en gemensam nämnare utifrån barngruppens intressen. Då kommer även barnens önskemål att 
vägas in i valet av tema. 
 
Temaarbetet fortgår under hela terminen. De har bestämda dagar och tider i veckan, oftast 
förmiddagar när de arbetar med temat. Pedagogerna har organiserat det så att de delar upp 
barnen i mindre grupper under temaarbetet. Det är alltid två pedagoger på plats med barnen, 
en som dokumenterar och en som är tillsammans med barnen. Respondent 1 säger: Så det är 

ganska väl organiserat vem som gör vad –och vad jag ska se, vad jag ska dokumentera.  Den 
pedagog som dokumenterar har ett uttalat syfte om vad denne ska titta på. 
 
Varje vecka turas pedagogerna om att ansvara för att dokumentera veckan som gått. Dessa 
”veckodokumentationer”, som pedagogerna själva kallar det, sätts upp i hallen. Syftet med 
denna dokumentation är att synliggöra verksamheten för föräldrar, barn, pedagoger och 
ledning genom en sammanfattning av veckan som gått. 
 
 
4.2.4 Spontana dokumentationer 
 
Det händer också att pedagogerna på förskola B dokumenterar händelser eller förlopp kopplat 
till enskilda barn. Detta sker när de får syn på något utmärkande som ett enskilt barn eller en 
grupp barn gör, respondent 1: 
 

Men ibland kan det ju hända saker ”ååå, kolla nu gör han det, det har jag inte 

sett förut” så det kan ju bli dom här spontana också. 

 
En utveckling av ett barns förehavanden kan också bli föremål för en pedagogisk 
dokumentation, respondent 2: 
 

Vi har ett barn som bygger mycket. Förut så byggde barnet inte så mycket, det här 

barnet började med klossar och nu är det alltså lego som gäller och barnet är 2 

år. Det är en sån där häftig grej som man vill följa.   
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4.2.5 Pedagogisk dokumentation i portfolio 
 
Varje barn har, på förskola B, en egen pärm. Dessa pärmar har under de senaste åren 
förändrats. Tidigare har pärmarna i stor utsträckning varit en samling av bilder utan någon 
djupare mening. Pedagogerna beskriver pärmens tidigare innehåll som en ”fotopärm”, vilket 
de nu vill undvika. I stället vill de att pärmen ska innehålla dokument som visar en utveckling 
hos barnen. Respondent 3 uttrycker detta på följande sätt: 
 

Portfolion och pedagogisk dokumentation har ju utvecklats för att i början då 

kände vi efter ett tag att det blev väldigt mycket ”fotopärm”. Att det blev 

sekvenser, att det blev liksom, ja det blev ingen substans i det hela tyckte man till 

sist. Så att det har ju varit en pågående process också så att man gjort på ett vis 

kanske för tio år sedan och nu har det utvecklats och det är på ett annat vis. Bland 

annat så tror jag inte att barnen har lika mycket bilder i sina pärmar som det 

hade förut, utan det är lite mer ”tänk” bakom precis som den här terminen kanske 

man bara får in två eller tre bilder från det här med genus och någonting annat. 

/…/ man jagar inte upp sig för att det inte är så mycket bilder, utan det här är en 

process som fylls på nästa termin. 

 

För att spara tid tar pedagogerna ut bilder på enskilda barn från dokumentationerna som görs 
under temana/projektarbetena och sätter in i barnens egna pärmar. Pedagogerna menar att det 
skulle ta alldeles för mycket tid att sitta och skriva ut dokumentationer till varje enskilt barn. 
Respondent 2: 
 

Ja och sedan tar man ju, om vi säger att vi gör en dokumentation som till exempel 

det där med skogen. Och så kan man ju bryta ner dom i delar till barnen. Till 

enskilda barn. Det gör vi för att spara lite tid, vi slipper göra dubbelt. 

 
I pärmarna sparas även en del av barnens teckningar. Dessa är insatta i pärmen i en följd så att 
de visar en utveckling av hur barnen ritar. På samma sätt sparas papper där barnen skrivit sina 
namn.   
 
Vid inskolningen fotograferar pedagogerna varje barn i olika situationer samt beskriver 
inskolningen i text för att visa hur en dag på förskolan ser ut för barnet. Detta sätts in i 
barnens pärmar. Pedagogerna beskriver bilderna och texten om en dag på förskolan som en 
del av ”fotopärmen” som har blivit kvar i barnens pärmar. De har diskuterat kring huruvida de 
ska ha kvar ”en dag på förskolan” i pärmarna eller inte. De dock har valt att behålla 
fotografierna och beskrivningen av barnens inskolningar. Respondent 3  beskriver detta: 
 

I höstas hade vi en diskussion om vad vi skulle ha i dom där pärmarna på ett 

ungefär och då så sa vi att vi gör ett fotoalbum först, det här med ”en dag på 

förskolan”, det kan vara kul för barnen att ha och sedan så får vi ta när vi gör 

olika saker. 

 

Anledningen är att de tror att minnena från inskolningen värderas högt av barnen och 
föräldrarna.  
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4.2.6 Hur pedagogerna sammanställer dokumentationerna 
 
Sammanställningen av dokumentationerna efter ett tema görs gemensamt av pedagogerna. De 
kopplar digitalkameran till tv:n och studerar bilderna, ofta var för sig. Sedan diskuterar de 
kring det som de sett. Utifrån målen och de erfarenheter pedagogerna och barnen har gjort 
under arbetet med temat väljer pedagogerna sedan gemensamt ut de bilder som ska ingå i 
dokumentationen. Till bilderna skriver de en text som handlar om vad barnen säger eller gör 
samt en koppling till förskolans läroplan. När bilderna med tillhörande text sedan ska skrivas 
ut på datorn så har pedagogerna ansvar för olika delar av dokumentationen. Respondent 3: 
Sedan vad jag lägger in för ord där, det blir ju mina ord som känns bra för mig, men just det 

här med tanken är gemensam.   
 
När det gäller videoinspelningar så gäller samma princip att pedagogerna vid första tillfället 
tittar på filmen under tystnad. Därefter reflekterar de kring det pedagogerna ser i filmen. Ett 
exempel på vilka frågor pedagogerna ställer sig är, enligt respondent 3: Vad var det som 

hände egentligen och hur blev det som? 
 
 
4.2.7 Reflektioner kring pedagogiska dokumentationer i arbetslaget 
 
Samtliga pedagoger vid förskola B upplever att de reflekterar mycket i arbetslaget. Detta sker 
vid planeringen som de har en gång i veckan, men även när tillfälle ges under dagarna. Ofta 
används dokumentationerna som underlag i reflektionerna. Vad dokumentationerna visar är 
avgörande för hur pedagogerna går vidare med den. Respondent 3: 
 

Det beror på vad man har sett för någonting. Om man har sett något som måste 

åtgärdas eller ifall det är något man ska jobba vidare med, det beror ju på. 

Många gånger blir det ju bara ett konstaterande att ”så där blev det” och så 

kanske det inte blir nåt mycket mer. /…/ Man bygger vidare på det ibland och 

ibland är det bara ett konstaterande, det är lite olika. 

 
Respondent 2 tycker att man kan se saker i dokumentationerna som man tidigare inte tänkt på. 
Det är till exempel möjligt att upptäcka barn som är utanför eller barn som behöver extra stöd. 
I sådana fall följer pedagogerna upp detta genom att fortsätta dokumentera med fortlöpande 
utvärderingar. 
 
Ibland används de pedagogiska dokumentationerna i planeringen av det fortsatta arbetet i det 
tema man arbetar efter. T.ex. när pedagogerna dokumenterar barnens bygglek brukar de 
tillföra nytt material för att utmana barnen. Respondent 1 känner att detta är något som skulle 
kunna utvecklas mer på förskolan: 
 

Ibland blir det ”men vad gör vi idag?” utan att kanske tänkt något djupare, men 

emellanåt får vi sådana glimtar ”jamen det här blir bra, eftersom vi såg det där 

förra gången”.  

 
 
4.2.8 Reflektioner kring pedagogiska dokumentationer på förskolan 
 
Varje fredag har förskola B reflektionstid. Den är upplagd så att det är en från varje avdelning 
som sitter tillsammans och pratar om aktuella händelser och funderingar. Ibland tar 
pedagogerna med sig dokumentationer till gruppen för diskussion.  
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Några gånger per termin används denna tid för möten i speciella grupper som förskolan har. 
Dessa grupper är ”utepedagogikgruppen”, ”genusgruppen” och ”estetgruppen”. I varje grupp 
ingår pedagoger som genomgått inspiratörsutbildning inom respektive område. Även andra 
intresserade pedagoger på förskolan ingår i grupperna. Dessa grupper är fasta. Respondent 2 
beskriver ett exempel på reflektion kring en dokumentation hämtat ur genusgruppen: 
 

Så nu förra gången hade jag filmat lite när barnen klär på sig, utifrån genus, och 

tagit med till gruppen. Sedan satt vi också diskuterade filmen. /…/ Många fick en 

aha-upplevelse. Vi försöker tänka längre. Om man börjar klä flickor först, så får 

de komma ut först, för oftast klär man ju pojkar först. Man kan ju tänka att om 

alla flickor på förskolan kommer ut först, så får det också en chans att ha t.ex. 

cyklarna eller fotbollarna. Men vi har inte kommit så långt än, vi har tänkt att en 

personal ska gå ut först med flickorna. Men det är ju ett långt arbete, vi jobbar 

med det. 

 
 
4.2.9 Synliggöra för föräldrar 
 
Förskola B arbetar varje termin med ett projekt eller tema. Under arbetes gång dokumenterar 
pedagogerna barnen. I slutet av terminen sammanställs dokumentationen och sätts upp på 
väggen. På så sätt kan föräldrarna se vad barnen gör på förskolan och i vilket syfte. Vid 
utvecklingssamtalen visar pedagogerna de pedagogiska dokumentationerna som är 
sammanställda utifrån temat samt barnens enskilda pärmar för att visa barnens utveckling för 
föräldrarna.  
 
 
4.2.10 Tidsbrist –men gott om tid för reflektion 
 
Pedagogerna på förskola B har liksom förskola A planeringstid utanför barngruppen och 
disponeras även på samma sätt. Det finns ingen bestämmelse att pedagogerna måste sitta på 
arbetsplatsen under planeringstiden, men de flesta väljer dock att göra det. Mycket av tiden 
går till att läsa böcker och att skriva ut dokumentationer. Den enskilda planeringen används 
inte som tillfälle att tillsammans i arbetslaget reflektera över pedagogiska dokumentationer. 
Respondent 1 förklarar det med att eftersom vi bara är tre i arbetslaget så behövs vi ju där 
hela tiden. 
 
Två av pedagogerna på förskola B känner att tiden är ett dilemma i arbetet med pedagogisk 
dokumentation. Respondent 1 säger att: 
 

…man vill så mycket men att man kanske känner att tiden inte räcker till. Men då 

gäller det ju att hitta lösningar att… jag men som vi har gjort nu, att vi gör en 

stor dokumentation gemensamt och därifrån tar vi ut till var och en. Då behöver 

man inte göra dubbelt. Så att man inte gör till alla 12 och sedan en stor. Så man 

måste tänka lite praktiskt och förenkla det.  
 
Citatet visar en av strategierna pedagogerna använder sig av för att hantera tidsbristen. 
Respondent 2 utrycker det på följande sätt:  
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Alltså datorn, det tar jättemycket tid… Och så funkar det inte och så… jag då har 

hela planeringstiden gått. Fast jag tycker, vi har ju ganska bra tid för reflektioner, 

det är ju en fördel. När man har små barn så är det ju många lugna stunder på 

dagen också. Då kan vi sitta en stund.  

 

Som citatet ovan av respondent 2 visar, så upplevs tiden för reflektion som ganska tillräcklig. 
Gemensamt för respondent 1 och 2 är de upplever tiden till att sammanställa 
dokumentationerna rent praktiskt som knapp. Respondent 3 är av en annan uppfattning:  
 

Jag ser inga nackdelar, det kan jag faktiskt inte se, därför att det ligger inne i den 

tid man använder till planeringen, tycker jag. /…/ Men så har ju inte vi så många 

barn inne hos oss heller, det är ju skillnad på att vara i en större barngrupp. När 

de blir äldre så blir det ju fler barn på avdelningen och då blir det fler pärmar, så 

du kan nog få ett helt annat svar av mig om några år när jag är inne på en större 

avdelning. 
 
Med detta menar respondent 3 att tiden för sammanställa dokumentationerna är tillräcklig då 
detta genomförs på den enskilda planeringstiden. Dock, menar respondenten, är detta kanske 
endast förenligt med de förutsättningar arbetslaget har idag, med en liten grupp barn. 
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4.3 Sammanfattning  
 
 
4.3.1 Pedagogernas syn på pedagogisk dokumentation 
 
Gemensamt för förskola A och B är att de är av uppfattningen att en pedagogisk 
dokumentation ska vara positiv och stärka barnen. En pedagogisk dokumentation ska även, 
enligt båda förskolorna, synliggöra barnens utveckling och lärande. Uppfattningen hos de 
båda förskolorna är också att arbete med pedagogisk dokumentation kan ge en bild över hur 
hela barngruppen utvecklas. Förskola B poängterar att de vill synliggöra den process som 
ligger bakom barnens lärande. Förskola A är av uppfattningen av att man genom att samla 
dokumentationerna i barnens egna pärmar (portfolio), som de sedan får med sig, så får de syn 
på sitt lärande och sin egen utveckling. Även förskola B samlar delar av dokumentationer i 
enskilda pärmar. Pedagogerna på förskola A betonar också vikten av att de själva kan se 
barnens utveckling genom att dokumentera barnen.  
 
Samtliga pedagogerna på förskola A och förskola B menar att en pedagogisk dokumentation 
är ett verktyg för planering av den fortsatta verksamheten. Genom att titta på en pedagogisk 
dokumentation tillsammans med kollegor har man möjlighet att komma fram till hur man kan 
jobba vidare med barnen. Förskola A menar att man då kan utmana varje barn där de befinner 
sig i sin utveckling men också att man kan följa upp hela gruppens behov.  
 
 
4.3.2 Pedagogernas arbete med pedagogisk dokumentation 
 
På både förskola A och förskola B har barnen egna portfoliopärmar, där pedagogerna i 
huvudsak sätter in dokumentationer som synliggör barnets individuella utveckling. Skillnaden 
i förskolornas sätt att dokumentera är att förskola A i huvudsak dokumenterar enskilda barn, 
medan förskola B i huvudsak dokumenterar barnen i temaarbete. Förskola A dokumenterar i 
syfte att synliggöra varje barns utveckling och för att barnen ska få med sig sin utveckling 
från förskoletiden i sin portfolio. Förskola B dokumenterar barnen i grupp för att sedan plocka 
ut delar ur dokumentationen till enskilda barns portfolio.  
 
Det skiljer sig i hur pedagogerna på förskola A och förskola B sammanställer sina 
dokumentationer. Pedagogerna på förskola A sammanställer dokumentationerna enskilt på sin 
egen planeringstid. De diskuterar och reflekterar kring dokumentationerna när de är utskrivna. 
Detta sker oftast spontant när tillfälle ges under dagen men även ibland vid de 
avdelningsmöten som arbetslaget har. Pedagogerna vid förskola B förbereder 
sammanställningen av sina dokumentationer tillsammans. Efter att gemensamt valt ut bilder 
och formulerat tanken kring dessa har pedagogerna delat upp ansvaret för utskriften av olika 
delar i dokumentationen. Det gemensamma arbetet genomförs under arbetslagets 
planeringstid och avdelningsmöten, medan den enskilda delen görs på pedagogernas egen 
planeringstid.  
 
 
4.3.3 Hur pedagogerna använder dokumentationerna 
 
Hur pedagogerna sedan går vidare med en pedagogisk dokumentation är på båda förskolorna 
beroende av vad som framkommit ur dokumentationen. Ambitionen hos samtliga pedagoger 
vid båda förskolorna är att använda dokumentationen som ett verktyg att planera det fortsatta 
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arbetet tillsammans med barnen. Flera pedagoger, vid båda förskolorna, upplever dock att det 
kan vara svårt att just arbeta vidare med utgångspunkt från en dokumentation. Både förskola 
A och förskola B arbetar medvetet med genus och i detta arbete har de dokumenterat för att 
sedan, efter gemensam reflektion, vidareutveckla sina projekt. När en dokumentation visar att 
ett barn är utanför eller är i behov av stöd följs detta alltid upp, vilket båda förskola A och 
förskola B betonar.  
 
Pedagogerna vid förskola A menar att barnen har stor glädje av dokumentationerna. De sitter 
ofta och tittar i sina pärmar, som alltid finns tillgängliga, både enskilt och tillsammans med 
andra barn och pedagoger. I och med att pärmen innehåller mycket teckningar och foton kan 
barnen jämföra vad de kunde då med vad de kan nu, vilket de gärna pratar om. Pedagogerna 
vid förskola B har inte pärmarna tillgängliga för barnen, anledningen till detta är att barnen är 
så små. Ibland tar pedagogerna dock fram dem och tittar tillsammans med barnen.  
 
Genom att föräldrarna får ta del av dokumentationerna kan de få en konkretare bild av hur 
arbetet bedrivs på förskolorna, menar både förskola A och förskola B. 
Dokumentationerna/pärmarna används vid båda förskolorna även i utvecklingssamtalen med 
föräldrarna. Samtliga pedagoger tycker att dokumentationerna är ett viktigt underlag vid dessa 
samtal. Föräldrarna kan i barnens pärmar se hur deras barn utvecklas.  
 
Ett återkommande problem vid både förskola A och förskola B är tiden för arbetet med 
pedagogisk dokumentation. Pedagogerna vid förskola A beskriver två olika problem när det 
gäller tiden. Det ena är kopplat till själva genomförandet av dokumentationerna där det 
upplevs som svårt att hinna se läroprocessen och inte endast det färdiga resultatet. Det andra 
är att sammanställa dokumentationerna dvs. den tid det tar att sitta vid datorn och skriva ut 
dokumentationerna. Två av pedagogerna vid förskola B upplever tidsbrist när det gäller 
sammanställningen av dokumentationerna. Dock finner de tiden för reflektion som tillräcklig. 
En av pedagogerna på förskola B känner inte att tiden begränsar arbetet, utan att det är ett 
naturligt inslag i den egna planeringen. Pedagogen tillägger att det kan bero på att de har få 
barn i gruppen och därmed inte så många att dokumentera och sammanställa till.  
 
 
4.4 Analys  
 
4.4.1 Barns utveckling och barns läroprocesser  
 
Båda förskolorna i min studie menar att en pedagogisk dokumentation ska synliggöra barnens 
utveckling. I ett arbete med portfolio är syftet att dokumentera och samla dokument som visar 
på barnets utveckling. För att synliggöra barnets utveckling ingår även barnets egna tankar 
kring vad barnet har gjort (Lindström 2004). Ett annat sätt att dokumentera barns utveckling 
är enligt den tradition som vuxit fram i Sverige, vilket Wehner Godée kallar 
utvecklingspsykologiska dokumentationer. Utgångspunkten i dessa dokumentationer är att 
hitta det generella och normala för barn i en viss ålder (Wehner Godée 2000). Båda 
förskolorna i min studie beskriver att denna typ av dokumentation förekommer, exempelvis 
dokumentationer av barn som behöver hjälp med språket eller barn som är i behov av extra 
stöd. Samtidigt menar båda förskolorna att en pedagogisk dokumentation ska utgå från 
barnens positiva sidor för att stärka barnen. Den pedagogiska dokumentationens viktigaste 
uppgift är, enligt  Lenz Taguchi, att synliggöra barnen som rika och kompetenta. Förskolorna 
i min studie är också av uppfattningen att en pedagogisk dokumentation ska synliggöra 
barnens läroprocesser. Detta betyder att förskolorna är på väg mot ett dokumenterande av 
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barns läroprocesser som grundar sig i en syn på barnet som ett kunskapsskapande subjekt 
(Lenz Taguchi 1997).    
 
 
4.4.2 Att få syn på barnens läroprocesser 
 
Båda förskolorna i min studie beskriver pedagogisk dokumentation som ett verktyg för att få 
syn på barnens läroprocesser. Några av pedagogerna vid båda förskolorna upplever dock en 
svårighet i att just fånga läroprocessen. Ofta hinner de endast se resultatet och inte processen 
däremellan. Lenz Taguchi menar att processen måste bli överordnat målet i ett 
kunskapsskapande arbete. Genom att utgå från barnet som subjekt blir barnets egna teorier 
och uttryck synliggjorda och när dessa sedan används som utgångspunkt för processens 
framskridande kommer själva processen i centrum (Lenz Taguchi 1997). Pedagogernas 
exempel i min studie visar inte att utgångspunkterna för de pedagogiska dokumentationerna 
grundar sig på barnens egna föreställningar, utan mer på hur de utvecklas i olika färdigheter. 
Detta kan jämföras med Lars Lindströms beskrivning av arbete med portfolio där det som 
dokumenteras är ”avtryck” av barnens kunskapsutveckling (Lindström 2004).  
 
 
4.4.3 Pedagogisk dokumentation och portfolio 
 
De förskolor som jag har studerat har valt en kombination av pedagogisk dokumentation och 
portfolio. Förskola A arbetar mer med portfolio än med pedagogisk dokumentation av hela 
gruppen, medan Förskola B lägger mer vikt vid pedagogisk dokumentation av hela gruppen 
och mindre vi portfolio. Seidel menar, när han skriver om portfolio, att när barn gör något i 
samarbete blir det sedan svårt att skilja ett barns bidrag till utvecklingen från andras (Seidel 
2006). Förskola A löser detta genom att välja ut vilka av barnen som ska få dokumentationen 
i sin pärm. Förskola B har en annan strategi, de tar ut bilder på enskilda barn från 
dokumentationerna som görs under temana/projektarbetena och sätter in i barnens egna 
pärmar. 
 
 
4.4.4 Reflektioner kring pedagogiska dokumentationer 
 
I denna studie framkom att pedagogerna vid båda förskolorna ofta reflekterar kring sitt arbete. 
De dokumenterar ofta och mycket och anser detta som en viktig del i deras arbete. Båda 
förskolorna har en tanke om hur de vill använda deras pedagogiska dokumentationer. 
Resultatet i studien visar dock att det inte alltid blir som de tänkt sig när det gäller 
uppföljningen av dokumentationerna. Förskola A reflekterar ibland kring sina pedagogiska 
dokumentationer, men det förekommer sällan att de planerar sitt fortsatta arbete utifrån deras 
slutsatser från reflektionerna. På förskola B har pedagogerna givit större utrymme för 
gemensamma reflektioner både i arbetslaget och på hela förskolan. Där börjar även de 
gemensamma reflektionerna redan vid sammanställningen av dokumentationerna. Lenz 
Taguchi menar att genom att ställa frågor kring en händelse sätts reflektionerna igång och 
pedagogens roll som medforskare tar sin början (Lenz Taguchi 1997). Trots detta är det sällan 
de känner att de utgår från dokumentationerna i planeringen av sitt fortsatta arbete med 
barnen. Vid båda förskolorna finns pedagoger som uttrycker att det är svårt just att gå vidare 
med dokumentationerna. En pedagog vid förskola B säger sig vilja ha mer fortbildning för att 
utveckla detta på förskolan. Båda förskolorna bedriver ett aktivt genusarbete. Då det gäller 
detta har pedagogerna kunnat använda sina reflektioner kring dokumentationerna för att 
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genomföra en förändring av verksamheten. Lenz Taguchi menar att utan diskussion och 
reflektion kring dokumentationen och arbetet sker ingen förändring, varken av det egna eller 
barnens arbete. Ett uteslutande av reflektionerna leder till att en händelse bara blir beskriven 
och fastslagen. Genom att använda pedagogiska dokumentationer som underlag för 
reflektioner och tankar kring det som hänt kan pedagogerna ta nästa steg. Pedagogerna får syn 
på vad som hände för att lära sig något nytt och bli nyfikna på något nytt. Vi dokumenterar för 

att göra det osynliga synligt (Lenz Taguchi 1997 s 70).  
 
 
4.4.5 Att organisera tiden 
 
Ett återkommande problem vid både förskola A och förskola B är tiden för arbetet med 
pedagogisk dokumentation. Pedagogerna vid förskola A beskriver två olika problem när det 
gäller tiden. Det ena är kopplat till själva genomförandet av dokumentationerna där det 
upplevs som svårt att hinna se läroprocessen och inte endast det färdiga resultatet. Det andra 
är att sammanställa dokumentationerna dvs. den tid det tar att sitta vid datorn och skriva ut 
dokumentationerna. Två av pedagogerna vid förskola B upplever tidsbrist när det gäller 
sammanställningen av dokumentationerna. Dock finner de tiden för reflektion som tillräcklig. 
En av pedagogerna på förskola B känner inte att tiden begränsar arbetet, utan att det är ett 
naturligt inslag i den egna planeringen. Pedagogen tillägger att det kan bero på att de har få 
barn i gruppen och därmed inte så många att dokumentera och sammanställa till. Dahlberg 
menar att en slutsats från arbetet i Reggio Emilia är att ett arbete med pedagogisk 
dokumentation är en fråga om prioritering. En förutsättning är att pedagoger och andra kan 
organisera sitt arbete för att både förbereda för dokumentationen och skapa tid för 
reflektionsprocesser (Dahlberg 1999). Även Kennedy menar att det måste finnas en 
organisation som möjliggör för pedagogerna att sitta tillsammans och reflektera. Hennes 
erfarenhet är att om pedagoger fastnar i att dokumentera, skriva och fotografera, så växer 
känslan att de tar tid från barnen. För att den känslan ska försvinna måste det till reflektion 
tillsammans med kollegorna. Dessa gemensamma samtal med kollegor och barn blir sedan 
utgångspunkten för hur pedagogerna planerar det fortsatta arbetet med barnen. I och med 
detta ges tiden tillbaka till barnen (Kennedy 2007).  
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5 Diskussion 
 
 
Syftet med denna studie är att undersöka vilken betydelse pedagogisk dokumentation har för 
utvecklingen av förskolans verksamhet. För att svara på syftet har jag utgått från följande 
frågeställningar: Vilken syn har pedagogerna på pedagogisk dokumentation? Hur går man 
tillväga när man dokumenterar? Vad använder man dokumentationerna till? 
 
 
5.1 Metoddiskussion 
 
För att få en bredare bild av hur förskolorna arbetar med pedagogisk dokumentation hade jag 
kunnat analysera de pedagogiska dokumentationer som pedagogerna i min studie har gjort. 
Vidare skulle det ha varit intressant att belysa detta ämne utifrån rektors perspektiv för att få 
en större förståelse för de olika ramfaktorer som begränsar pedagogerna i deras arbete med 
pedagogisk dokumentation. I denna studie har jag beskrivit hur pedagogerna upplever tiden 
som en begränsning. Jag valde dock inte att genomföra dessa angreppssätt med hänsyn till 
denna studies omfång samt tidsaspekt.  
 
I urvalet av respondenter till denna studie hade jag i begynnelsen tre personer från respektive 
förskola. Vid genomförandet av intervjuerna framkom dock att den ena respondenten från 
förskola A inte arbetade på samma avdelning som de övriga två. Då de övriga respondenterna 
på förskola A och B arbetade tillsammans på en avdelning fann jag det svårt att motivera 
varför jag hade en respondent från ytterligare en avdelning. Utgångspunkten hade varit 
annorlunda om samtliga pedagoger kom från skilda förskolor eller förskoleavdelningar, 
eftersom jag då troligtvis hade fått större skillnader på respondenternas utsagor. Av den 
anledningen valde jag att inte ta med resultatet från den tredje intervjun vid förskola A. 
 
Även i kvalitativa sammanhang kan mätaffekter förekomma, t.ex. när man frågar människor 
om deras inställning kan det i själva verket innebära att man tvingar fram ett svar på en fråga, 
som intervjupersonen aldrig själv funderat över (Svenning 1997). Med tanke på detta hade 
jag, för att stärka reliabiliteten i mitt arbete, kunnat skicka ut intervjuguiden till pedagogerna i 
förväg, för att de skulle få tid på sig att fundera över frågorna.  
 
Vid analysen av mina intervjuer upptäckte jag att jag vid intervjuerna mer ingående skulle ha 
utrett pedagogernas användning av begreppen barns utveckling samt barns läroprocess. 

Därmed hade jag fått en större förståelse för pedagogernas syn och användning av de olika 
begreppen. Då det gäller reliabiliteten kan detta därför ses som en brist i denna studie. 
 
Då denna studie genomfördes med enbart fem respondenter från två olika förskoleavdelningar 
vill jag inte påstå att slutsatserna i denna studie är generaliserbara. Resultaten bör ses som ett 
exempel på hur förskolor arbetar med pedagogisk dokumentation. Mina åsikter är därmed att 
jag tror att fler förskollärare, genom denna studie, kan känna igen sig och studiens resultat kan 
tillämpas på dem som arbetar under liknande omständigheter. 
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5.2 Resultatdiskussion 
 
Jag har i min studie fått förståelsen att pedagogerna upplever arbetet med pedagogisk 
dokumentation som ett viktigt arbetsverktyg, vilket de känner ett stort engagemang för. 
Pedagogerna lägger ner mycket tid på att dokumentera samt sammanställa 
dokumentationerna.  
 
Genom att arbeta med pedagogisk dokumentation synliggörs arbetet, vilket skapar 
förutsättningar för en dialog som i sin tur kan leda till att verksamheten kan vidareutvecklas 
(Pramling Samuelsson & Sheridan 1999). Den pedagogiska dokumentationen är i och med det 
redskapet för ett reflekterande förhållningssätt till praktiken och för att ett arbete med 
pedagogisk dokumentation ska leda till utveckling av verksamheten krävs att pedagogerna 
reflekterar kring dokumentationerna (Åberg  & Taguchi 2005). Om vi tror på att barn lär sig i 
samspel med andra blir det då för mig också självklart att vuxna lär sig tillsammans med 
andra. I arbetet med pedagogiska dokumentationer är det är viktigt att man reflekterar kring 
arbetet tillsammans med sina kollegor. Detta för att kunna komma till nya insikter samt för att 
utveckla sig själv och sitt förhållningssätt som pedagog. För att en pedagogisk dokumentation 
ska kunna bli ett verktyg för förändring krävs ständiga reflektioner med olika ingångar. 
Reflektionerna utvecklar pedagogerna själva och skapar möjligheter till förutsättningar för att 
barnens läroprocesser ska utvecklas. Egna reflektioner, reflektioner tillsammans med barnen 
samt reflektioner tillsammans med andra pedagoger ger en god förutsättning för det fortsatta 
arbetet. När barnen får ta del av dokumentationerna kan barnen eller pedagogerna och barnen 
tillsammans reflektera över barnens läroprocesser. Barnen kan se saker som pedagogerna inte 
hade tänkt på när de reflekterar. På så sätt kan barnens och pedagogernas reflektioner 
tillsammans ge en idé om hur nästa tillfälle kan se ut. Ibland är jag rädd att man som pedagog 
”övertolkar” situationer och att man ser det man vill se och inte det som egentligen sker. 
Genom att barnen får vara med och komplettera och ibland kanske förändra pedagogens bild 
av det lärande som skett blir dokumentationens roll viktigare.  
 
Av intervjuerna i denna studie framkom att pedagogerna vid båda förskolorna ofta reflekterar 
kring sitt arbete. De anser att arbetet med de pedagogiska dokumentationerna är en viktig del i 
deras arbete och dokumenterar därför ofta och mycket. Båda förskolorna har en tanke om hur 
de vill använda deras pedagogiska dokumentationer. De vill arbeta med dokumentationerna 
som utgångspunkt för det fortsatta arbetet tillsammans med barnen. Resultatet i studien visar 
dock att det inte alltid blir som pedagogerna har tänkt sig när det gäller uppföljningen av 
dokumentationerna. Min uppfattning är att det är viktigt att ha ett syfte med de pedagogiska 
dokumentationerna, eftersom jag tror att det då blir naturligare att se hur man ska gå vidare. 
Vad är det man vill utveckla? Genom att ha ett fokus när man dokumenterar är det även 
lättare att se läroprocessen. I resultatet av mina intervjuer kunde jag se att de pedagogiska 
dokumentationer som pedagogerna arbetat vidare med, i syfte att förändra verksamheten, är 
de dokumentationer som de gjort i sitt genusarbete. Där hade pedagogerna ett gemensamt 
syfte och mål med dokumentationen och det blev naturligt att genomföra en förändring efter 
att de, genom dokumentation, upptäckt hur det låg till på förskolan i ett genusperspektiv. Jag 
tycker att detta är ett bevis på att det hos pedagogerna finns en vilja samt kunskap om hur de 
kan använda de pedagogiska dokumentationerna i syfte att utveckla verksamheten.  
 
Svårigheten med att använda dokumentationerna som ett underlag för reflektioner i syfte att 
utveckla verksamheten tror jag ligger i att pedagogerna dokumenterar för mycket och att de 
fokuserar så mycket på att synliggöra varje barns utveckling i text och bild. Pedagogerna på 
förskolorna i min studie använder sig av pedagogisk dokumentation även för att upptäcka 
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samt följa upp barn som är i behov av särskilt stöd. Utgångspunkten i pedagogisk 
dokumentation är dock att se och förstärka barnens positiva sidor snarare än att fokusera på 
svagheter (Lenz Taguchi 1997), vilket också pedagogerna själva säger. Naturligtvis ska 
pedagogerna fortsätta att följa upp varje barn, men det betyder ju inte att de hela tiden måste 
dokumentera varje barn enskilt. I ett lärande i samspel med andra kan man också se den 
enskilda individens utveckling.   
 
Efter att ha läst litteraturen som beskriver arbete med pedagogisk dokumentation som ett 
verktyg att utveckla verksamheten har jag reflekterat över hur detta ska kunna bedrivas utöver 
ett arbete med portfolio. Jag tycker att Seidel har en poäng när han menar att pedagoger vill 
engagera barnen i samarbete men att det sedan blir svårt att skilja ett barns bidrag till 
utvecklingen från andras (Seidel 2006). De förskolor som jag har studerat har valt en 
kombination av pedagogisk dokumentation och portfolio. Förskola A arbetar mer med 
portfolio än med pedagogisk dokumentation av hela gruppen, medan Förskola B lägger mer 
vikt vid pedagogisk dokumentation av hela gruppen och mindre vid portfolio. Jag är av den 
uppfattningen att det är näst intill omöjligt att, under den arbetstid vi har till förfogande, hinna 
med att dokumentera, reflektera, utvärdera och följa upp varje dokumentation som belyser ett 
enskilt barns lärande samtidigt som man ska dokumentera, reflektera, utvärdera och följa upp 
dokumentationer som visar på hela gruppens lärande. Där tror jag anledningen finns till att 
pedagogerna upplever tidsbrist i sitt arbete. Med utgångspunkt från mitt syfte med denna 
studie är jag beredd att hålla med Seidel när han skriver att genom koncentration på hur 
kollektiv kunskap utvecklas blir varje barns bidrag synligt men bara i den större kontexten av 
process- och samarbetsprodukt (Seidel 2006). Med detta menar jag inte att det skulle vara 
negativt att arbeta med portfolio, utan jag ser det bara som ett annat sätt att arbeta med 
dokumentation. Förskolorna har ett syfte med sitt arbete med barnens portfoliopärmar och det 
är ju ett sätt att synliggöra barnets utveckling. Deras arbete är både ambitiöst och välplanerat. 
Varje förskola måste arbeta fram det sätt som passar dem bäst att arbeta med dokumentation.  
 
Det har framkommit i denna studie att tiden är ett hinder för många pedagoger i sitt arbete 
med pedagogisk dokumentation. Jag tror att det är mycket viktigt att varje förskola funderar 
över hur man använder sin tid. Eftersom jag i denna studie valt att inte intervjua skolledare 
vid respektive förskola så syftar jag här på den tid som pedagogerna själva kan påverka, dvs 
tiden för avdelningsmöten samt den del av den egna planeringstiden som är kvar efter 
arbetsplatsträffar mm. Om man funderar över hur man använder sin tid kanske man kommer 
fram till att mycket tid går åt att diskutera praktiska saker. Då går det kanske att dela upp detta 
så att ansvaret för dessa saker ligger på olika pedagoger eller att man diskuterar detta i 
huvudsak spontant när tillfälle ges under dagen. Det skulle ge mer plats åt pedagogiska 
diskussioner och reflektioner kring dokumentationer under avdelningsmötena. Om möjlighet 
finns kanske det går att organisera schemat så att den egna planeringstiden för pedagogerna på 
avdelningen ligger samtidigt. Om inte annat kanske en del av tiden kan ligga samtidigt eller 
att två pedagoger kan ha planering samtidigt. Jag skulle även kunna föreslå att all planering 
ska göras på arbetsplatsen och att all planering i huvudsak ska göras tillsammans med 
kollegor. Genom att göra den enskilda planeringstiden till gemensam samt använda denna tid 
till pedagogiska diskussioner kring aktuella dokumentationer, har förskolans verksamhet 
möjlighet att genomgå en kontinuerlig förändring och därmed också utvecklas. 
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BILAGA 1 
 

Intervjufrågor  
 

                                      Jag har utgått från mina frågeställningar: 
 

• Vilken syn har pedagogerna på pedagogisk dokumentation? 
• Hur går man tillväga när man dokumenterar? 
• Vad använder man dokumentationerna till? 

 
 
 

1. Hur länge har du arbetat med pedagogisk dokumentation? 
 

2. Inspirationskälla? 
 

3. Har du fått någon utbildning/gått kurs inom pedagogisk dokumentation? 
 
4. Vad lägger du in i begreppet pedagogisk dokumentation? 
 
5. I vilket syfte arbetar du med pedagogisk dokumentation? 

 
6. Beskriv hur du/arbetslaget arbetar med pedagogisk dokumentation! 

• Förberedelser? 
• När dokumenterar du? 
• Vad dokumenteras du? 
• Enskilda händelser eller teman/projekt? 

                 
7. Vad används dokumentationerna till?  

• Reflektioner i arbetslaget/hela förskolan? I så fall, hur går det till? På 
vilket sätt används reflektionerna?  

• Är barnen delaktiga? På vilket sätt? 
• Är föräldrarna delaktiga? På vilket sätt? 

 
8. Vilka fördelar och nackdelar ser du med det praktiska arbetet med pedagogisk 

dokumentation? (t.ex. se barns lärande, svårt att hinna/tidsbrist osv…) 
 

9. Vad är lätt respektive svårt med arbete med pedagogisk dokumentation? 
(t.ex. veta hur man ska gå till väga/organisera arbetet) 


