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Sammanfattning (Abstract)  

Med denna studie ville jag ta reda på hur förskollärare arbetar med den 

pedagogiska dokumentationen i förskolans verksamhet. Frågeställningarna jag 

sökte svar på var: Hur kan arbetet med pedagogisk dokumentation se ut i 

förskolan? Vad anser förskollärare om arbetet med pedagogisk dokumentation, 

finns det några svårigheter eller möjligheter med att arbeta på detta sätt. Vem bär 

ansvaret för den pedagogiska dokumentationens utformning, planering och 

struktur? För att få svar på mina frågeställningar valde jag en strukturerad 

kvalitativ metod och intervjuade fyra stycken förskollärare. I min undersökning 

kom jag fram till att samtliga av informanterna ansåg att pedagogisk 

dokumentation är ett sätt för pedagogerna att reflektera tillsammans med barnen. 

De flesta pedagoger använde sig av fotografier och anteckningar i arbetet med 

pedagogisk dokumentation. Alla informanter förklarar tidsbrist som en anledning 

till att pedagogisk dokumentation inte används i den uträckning som de önskar. 

Även etik visar sig vara en svårighet då rädslan inför att "kränka" barn finns. Tre 

informanter förklarade att i den pedagogiska dokumentationen är det en ansvarig 

pedagog i en mindre barngrupp som ansvarar för hur utformningen, planeringen 

och struktureringen ser ut. En informant använde sig inte av pedagogisk 

dokumentation utan har bara använt sig av  vanlig dokumentation som arbetssätt i 

förskolan.  

Nyckelord: Pedagogik, reflektion, förskola 
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Inledning 

Tidigare under utbildningen har jag läst om pedagogisk dokumentation som ett 

sätt att synliggöra barns läroprocesser. I mitt examensarbete vill jag undersöka 

arbetet för att försöka få en djupare förståelse varför den används som ett slags 

verktyg i förskolans verksamhet.  

Utvärdering i förskolan - frågor och exempel som Gunnar Åsén (2002) skrivit åt 

Skolverket, beskriver pedagogisk dokumentation som ett sätt för förskollärarna att 

göra dokumentationer på barnen. De pedagogiska dokumentationerna som görs på 

förskolorna kan ge förskollärarna möjlighet att gå tillbaka och studera, analysera 

och diskutera dokumentationerna som gjorts, menar författaren. Med detta 

arbetssätt kan alltså pedagogisk dokumentation öppna för nya tankar och ideér hos 

pedagogerna. Pedagogisk dokumentation ses som en chans till reflektion i 

arbetslaget, menar Åsén.  

Under min sista verksamhetsförlagda utbildning fick jag chansen att sitta ner med 

min handledare och samtala om olika former av dokumentationer. Under samtalet 

fick jag information om hur pedagogerna använder sig av pedagogisk 

dokumentation på förskolan. I och med detta växte mitt intresse inför användandet 

av verktyget också på andra förskolor. Jag gick vidare och samtalade med några 

förskollärare runt begreppet pedagogisk dokumentation. Där fick jag höra av dem 

att kunskapen om pedagogisk dokumentation verkar vara bristfällig hos vissa 

pedagoger. 

Det som fick mig intresserad av att fördjupa mig ytterligare i pedagogisk 

dokumentation berodde nog framförallt på min handledare. Hon berättade för mig 

att alla som arbetade på  just den förskolan hade som "krav" att vara involverade 

och medvetna kring arbetet med pedagogisk dokumentation, och hur arbetet med 

pedagogisk dokumentation skulle läggas upp. Detta beroende på att de har ansett 

att pedagogisk dokumentation bör vara en stor del av deras arbetssätt då förskolan 

arbetar efter Reggio Emilia. Pedagoger med denna profil arbetar mycket med att 

påvisa att barnet är kompetent och vill synliggöra barnens tankar och funderingar. 

Det är vi som pedagoger som ska anpassa oss efter barnens intresse och inte 

tvärtom.  

Marie Bendroth Karlsson (1998), beskriver i boken Bildskapande i förskola och 

skola utifrån ett Reggio Emilia inspirerat synsätt, vilket flertalet förskolor runt om 

i Sverige inspireras av. 

Vad menas med Reggio Emilia då? Oftast nämns det som en filosofi där det är 

pedagogens ansvar att se till att barnen utvecklar och tar hand om de hundra olika 

språk som barnen har möjlighet att använda och föds med. Bendroth (1998) menar  

i likhet med Taguchi (2005) att barn föds med 100 språk men berövas 99. 

Bendroth (1998) menar att det är pedagogens roll att ge barnen utmaningar, att se 

till att barnen får chans att lösa dessa. Då barnen med stöd från pedagogen, får 
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uttrycka sig på olika sätt, ges fler möjligeter att klara utmaningar på egen hand 

eller med hjälp av andra. I förskolor som inspireras av Reggio Emilia menar hon 

(1998), att dokumentationen är en av de viktigaste delarna i det dagliga arbetet 

med barnen. Den pedagogiska dokumentationen är en viktig källa för 

pedagogerna att synliggöra hur barnen tänker, vad barnen gör och vad barnen 

säger.  

Hillevi Lenz Taguchi är en forskare som bland annat har skrivit böckerna 

Lyssnandets pedagogik (2005) och Varför pedagogisk dokumentation (1997). 

Dessa två böcker användes även i förskolan där jag hade min verksamhetsförlagda 

utbildning. Förskolan använder ofta Lenz-Taguchis böcker då pedagogerna 

planerar och lägger upp arbetet med pedagogisk dokumentation på just den 

förskolan. För min del har dessa två böcker varit ett inslag i lärarutbildningen och 

jag har fått chansen att läsa dessa och haft tid att bearbeta böckerna. Hennes 

böcker har i flera år intresserat mig för hur just det arbetssättet har blivit integrerat 

i förskolans verksamheter runt om i Sverige.  

Lenz -Taguchi (1997) menar att pedagogisk dokumentation inte bara är ett 

arbetssätt och ett förhållningssätt utan också en sorts kommunikation mellan 

pedagoger och barn. Vidare beskriver författaren att målet med arbetet med 

pedagogisk dokumentation framförallt är att pedagogerna och barnen ska få 

möjligheter till en gemensam livsvärld. Hon fortsätter att beskriva att i arbetet 

med pedagogisk dokumentation är det viktigt att förstå att pedagogernas tolkning 

av en situation inte är alltid är detsamma som barnens upplevelse av samma 

händelse. 

I boken Lyssnandets pedagogik menar Lenz-Taguchi (2005) att pedagogisk 

dokumentation bland annat handlar om att barnet är kompetent och därför är det 

pedagogernas jobb att synliggöra barnens tankar och funderingar. Hon menar att 

det är vi som pedagoger som ska anpassa oss efter barnens intresse och inte 

tvärtom, genom att barn och pedagoger tillsammans reflekterar och synliggör sina 

tankar och funderingar. 

När min verksamhetsförlagda utbildning var slut hade jag fortfarande mycket 

funderingar och tankar om hur det ser ut i förskolor runt om i Sverige. I förskolans 

läroplan Lpfö 98 (Skolverket, 2011) saknas en utförlig  beskrivning angående 

pedagogisk dokumentation. Trots det verkar många förskolor använda sig av just 

den typen av dokumentation för att synliggöra barns utveckling. Varför undrar jag 

då? Pedagogerna på min verksamhetsförlagda utbildning, som jag haft möjlighet 

att samtala med, säger att det kan bero på att det är ett tydligt sätt att påvisa 

barnens utveckling i förskolan och lätt att synliggöra för vårdnadshavarna. I mitt 

examensarbete vill jag undersöka om det verkligen stämmer och hoppas få svar på 

mina frågor. Om hur arbetet går till, vilka svårigheter som finns och vem /vilka 

som ansvarar för den. 
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Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur olika förskollärare arbetar med 

pedagogisk dokumentation och få ökad kunskap om hur de arbetar, uppfattar 

sådant arbete och organiserar. Detta ska förhoppningsvis bidra till ökad kunskap 

om hur barns lärande och utveckling i några förskolor i Sverige synliggörs. 

Frågeställningar 

Hur kan arbetet med pedagogisk dokumentation se ut i förskolan? 

Vad anser förskollärare om arbetet med pedagogisk dokumentation, vad avser 

svårigheter och möjligheter? 

Vem i arbetslaget bär ansvaret för den pedagogiska dokumentationens 

utformning, planering och struktur? 
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Bakgrund 

Från barnträdgårdar till dagens förskola 

Förskolans verksamhet har förändrats ganska radikalt på bara två sekel. Boken - 

Bildskapande verksamhet i förskolan skriven av Ulla Löfstedt (1999), tar upp hur 

synen på förskola förändrats genom tid.  

Hon beskriver att i slutet på 1800-talet kommer barnträdgårdar, eller kindergarten 

som det också kallades, till Sverige. Upphovsmannen till dessa instutitioner var 

Freidrich Fröbel från Tyskland som skapade en pedagogik som kallas för 

Fröbelpedagogiken. Det egentliga syftet Fröbel hade med barnträdgårdarna var att 

erbjuda en miljö för barn att vistas i där det fanns personal med pedagogisk 

utbildning. Han ansåg att barnen kunde ses som en planta där pedagogernas roll 

var att ge näring åt plantan, vilket skulle få dem att växa och utvecklas. Från 

första början var tanken att barnträdgårdarna skulle upprätthållas  för  människor 

från alla olika samhällsklasser. Författaren beskriver i boken att detta i själva 

verket inte alls  var enkelt att genomföra eftersom vissa delar av befolkningen inte 

hade råd placera barnen i denna typ av omsorg. Det handlade om en stor summa 

pengar som inte alla hade råd att betala, vilket gjorde att denna barnomsorg 

passade bättre för de mer välbärgade i samhället, och inte för alla barn som var 

den ursprungliga idén  

Trots att det det var stora skillnader mellan olika samhällsklasser fanns det på den 

tiden vissa välbärgade institutioner och mäktiga personer som var med och 

skänkte pengar för att finansiera folkbarnträdgården. Syftet var att 

folkbarnträdgårdarna skulle intressera även de mindre välbärgade 

samhällsklasserna att få chansen till barnomsorg menar Löfstedt (1999). 

Problemet med denna barnverksamhet var att den bara fanns att tillgå under några 

få timmar om dagen och passade inte för de familjer där kvinnan behövde arbeta. 

Barnen till arbetande föräldrar hade istället chansen att vistas på barnkrubbor där 

det fanns möjlighet för barnen att få heldagstillsyn. Löfstedt menar att detta inte 

var optimalt då personalen på barnkrubborna ofta saknade pedagogisk utbildning. 

Under 1900-talet började folk förstå att barn behövde vistas tillsammans med 

utbildad personal. Detta förändrades ytterligare år 1943 då det blev lagstadgat att 

dessa olika institutioner skulle få statligt ekonomiskt stöd för sin pedagogiska 

verksamhet på förskoleverksamheter runt om i Sverige. 

Forskning  

I boken Förskolan - Barns första skola tar Elisabeth Doverborg och Siv Anstett 

(2003) upp att dokumentation i förskolan länge har varit ett inslag i verksamheten, 

där vanligtvis pedagogerna har skrivit ner vad barnen har gjort och vad som 

verkar fängsla dem på förskolan. Senare har pedagogisk dokumentation blivit ett 

sätt att synliggöra barns lärandeprocess mer konkret än förut menar författarna. 
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Åsén (2002) menar också att pedagogisk dokumentation är till för att pedagogerna 

ska kunna synliggöra för barnens vårdnadshavare, vad barnen gör, hur barnen gör 

saker på förskolan och vad barnen  kan ha lärt sig under vistelsen på förskolan. På 

detta vis menar Skolverket att vårdnadshavarna får chansen att vara delaktiga i 

barnens lärande och barnens liv på förskolan. 

Karin Alnerviks (2013) doktorsavhandling i pedagogik- Men så kan man ju också 

tänka: pedagogisk dokumentation som förändringsverktyg i förskolan handlar om 

barnstugeutredningen som gjordes mellan åren 1968-1972 i Sverige. Denna 

doktorsavhandling har jag valt att ta med i mitt arbete eftersom jag 

uppmärksammat att barnstugeutredningen var den var grunden  till förskollagen 

som tillkom 1975. 

 Hon beskriver barnstugeutredningen som tillsattes 1968 av Regeringen (SOU, 

1977). Det första betänkandet kallades förskolan del 1 1972:26 som gav upphov 

till en aktiv diskussion om barnomsorgens betydelse. Detta gällande barnens 

utveckling och fostran där barnet ses som det centrala. 

Alnervik, (2013) skriver att barnstugeutredningen låg till grund för den allmänna 

förskolan som trädde i kraft 1975. Förskolan var öppen för alla 6 åringar i Sverige 

under 525 timmar om året. Författaren förklarar att för barn som behövde särskilt 

stöd, fanns barnomsorg att tillgå från det att barnet hade fyllt 4 år. 

Alnervik, skriver vidare i sin avhandling att barnstugeutredningen visade på två 

skilda inriktningar. Den "gängse förskolan" var den ena, där pedagogerna såg till 

barnen och deras rätt att utvecklas på sitt egna sätt. Allsidig utveckling var deras 

ledord vilket även omfattade den känslomässiga utvecklingen. Pedagogerna som 

använde detta synsätt ansåg att barn var oförmögna att lära sig saker då barnet inte 

ansågs vara moget. Stadieteorierna som bland annat Piaget utarbetade, användes 

flitigt i detta synsätt när pedagogerna skulle se till barnens utveckling och ta reda 

på var barnen låg kunskapsmässigt. 

Den andra inriktningen som barnstugeutredningen kom fram till var den 

"utbildningsteknologiska förskolan" där pedagogerna hade ett lite annat synsätt än 

den "gängse förskolan". Detta synsätt fokuserade mer på inlärning, undervisning 

och träning där det lades särskild vikt på barnens kunskaper, färdigheter och vad 

som ansågs som önskvärda beteenden hos barn (Alnervik, 2013). 

Löfstedt (1999) menar att de tidigare inriktningarna som framkom av 

barnstugeutredningen utmynnade senare till att läroplanen för förskolan (Lpfö 98) 

upprättades. Detta kan ses som en naturlig följd av barnstugeutredningen. Lpfö 98 

var ett första steg mot ett sammanhållet utbildningssystem för barn mellan 1-16 år 

i Sverige.  
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Vad säger skollagen om pedagogisk dokumentation? 

Regeringskansliet (2010) beskriver under rubriken "Information om barnets och 

elevens utveckling" i §4 att ” Eleven och elevens vårdnadshavare och 

vårdnadshavare för ett barn i förskolan ska fortlöpande informeras om elevens 

eller barnets utveckling.” (2010: 800) 

Skolverket har i läroplanen för förskolan (Lpfö 98-rev 10) har tydliggjort 

förskollärarens roll och arbetslagets roll. Skolverket (2010) har gett ut en skrift 

som heter Ny skollag och förtydligad läroplan för förskolan: Skolverket ger 

förskolechefen stöd. Där står det exempelvis att varje enskild förskollärare har ett 

särskilt ansvar gällande uppföljning, utvärdering och utveckling av verksamheten. 

Tanken är att analysen av utvärderingen är till för att arbetslaget ska få insikt i vad 

förskolan ska arbeta med och vad man kan förbättra i verksamheten. I Skolverket 

(2010) står också att det ska finnas kunskap om varje barns utveckling och lärande 

på förskolan. Det är verksamheten som ska utvärderas och inte barnen, vilket står 

tydligt. I utvärderingen ska det finnas ett tydligt barnperspektiv där barnen ska få 

chans att vara med och påverka i förskoleverksamheten. Lpfö 98 (Skolverket, 

2011) beskriver detta under rubriken förskolans uppdrag. 

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, 

trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling 

och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn 

på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar 

en helhet. I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande 

människor och samhällsmedlemmar främjas. (2011: 5). 

      Barnen ska få möjligheter att utveckla sin förmåga att iaktta och reflektera. Förskolan 

ska vara en levande social och kulturell miljö som stimulerar barnen att ta initiativ och 

som utvecklar deras sociala och kommunikativa kompetens. Barnet ska också ha 

möjlighet att enskilt fördjupa sig i en fråga och söka svar och lösningar (Skolverket, 

2011: 6). 

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att 

främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. I 

lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, 

kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och 

lösa problem. Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få möjligheter att 

uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter (2011: 6). 

Hur har pedagogisk dokumentation växt fram? 

I boken Förskolan – Barns första skola har författarna Elisabeth Doverborg och 

Siv Anstett (2003) skrivit ett kapitel om pedagogisk dokumentation utifrån ett 

utvecklingspedagogiskt förhållningssätt där de förklarar att dokumentation nästan 

alltid har varit ett inslag i förskolans verksamhet. Detta menar författarna har 

funnits sedan det upprättades barnomsorg och ger exempel på Fröbels 

barnträdgårdar.  
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Lenz-Taguchi (2005) menar att pedagogisk dokumentation är ett verktyg som kan 

föra arbetsprocessen framåt inom förskolans verksamhet. Hur pedagogerna 

använder dokumentationen tillsammans med barnen, och hur de använder att tolka 

det, spelar roll för hur arbetet ska fortskrida. I arbetet med pedagogisk 

dokumentation handlar det om att mötas i teori och praktik förklarar författaren. 

Lenz-Taguchi (2005), skriver i sin bok att bara för att pedagoger skrivit ner en 

dokumentation betyder det inte att dokumentationen är färdig, utan den är snarare 

bara påbörjad. För att en dokumentation ska bli en pedagogisk dokumentation, 

krävs det kommunikation mellan vuxna och barn där barnen ska ges chansen att 

reflektera och bearbeta  sina tankar och funderingar. Pedagogerna ska sträva efter 

att barnen ges möjlighet att förklara från sina egna perspektiv, vad de lärt sig och 

hur deras tankegångar sett ut gällande en viss aktivitet. Som pedagog är det viktigt 

att förstå att en situation kan se olika ut från den vuxnes perspektiv och barnens 

syn på samma händelse. Med det menas att det inte alltid är det som barnen har 

reflekterat kring som kanske är den ursprungliga idén från pedagogens sida. 

Varför använda sig av pedagogisk dokumentation? 

Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan utgiven av Skolverket (2012) 

beskriver hur vi som förskollärare kan förhålla oss till arbetet med pedagogisk 

dokumentation. I rapporten står det tydligt att vi ska granska, beskriva och följa 

upp det som sker i verksamheten. Vi pedagoger bör kritiskt granska metoderna 

som vi använder tillsammans med barnen gällande pedagogisk dokumentation. Då 

vårt arbete i förskolan ska överensstämma med Lpfö-98 (Skolverket, 2011). 

Fördelar med pedagogisk dokumentation menar Skolverket (2012), är att barns 

olika läroprocesser synliggörs och även barns olika lärstrategier. Pedagogisk 

dokumentation  är också  ett sätt att upptäcka barn som är i behov av varaktigt 

eller tillfälligt stöd. Författarna, menar att pedagogisk dokumentation handlar om 

att pedagogerna ständigt bör reflektera kring arbetet tillsammans med barnen där 

reflektion ska vara ett naturligt inslag och fungera i anknytning till läroplanen för 

förskolan. Författarna fortsätter att beskriva att pedagogerna inte är de som formar 

barnen, utan själva tanken är att pedagogerna ska vara medskapare av kunskap 

tillsammans med barnen. Där författarna beskriver att pedagogisk dokumentation  

förstås ur en konstruktivistisk teori. 

Eva Mårell-Olsson (2012), har skrivit avhandlingen Att göra lärandet synligt: 

Individuella utvecklingsplaner och digital dokumentation. Hon menar att skolan 

och förskolan har olikheter kring bedömningar. Detta i och med att skolan alltid 

har bedömt eleven utifrån deras prestationer och kunskaper i form av betyg. 

Författaren menar att i förskolan bedömer pedagogen istället barnet på det mer 

privata planet, såsom psykologiskaegenskaper och barnets personlighet. Mårell-

Olsson menar att det framförallt är där skillnaden finns mellan skolan och 

förskolan. Förskolan kan göra pedagogiska dokumentationer för att påvisa barns 

lärande och utveckling där skolan istället bedömer eleven utifrån dess kunnande 

och strävan mot de mål som finns i läroplanen för skolan (LGR 11). 
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Teoretiska inslag 

Jag har valt att ta upp tre teorier kring barns utveckling om lärande. Dessa tre har 

jag valt utifrån att den konstruktivistiska teorin ses som en del av den 

sociokulturella teorin. Vi har alla hört uttrycket "barn gör inte som vuxna säger 

utan barn gör som vi vuxna gör". Jag har valt att ta med både den 

konstruktivistiska teorin och den sociokulturella teorin eftersom båda tar upp ett 

liknande synsätt på barn vilket är tydligt i Lpfö-98 (Skolverket, 2011). Tidigare i 

mitt arbete tog jag upp barnstugeutredningen som i sin tur hänvisade till Jean 

Piagets utvecklingspsykologi. Gunn Imsen (2005) som skrivit boken Elevens 

värld menar att Piaget är en grundare av den kognitiva konstruktivistiska teorin. 

Hon menar att det är framförallt genom Piagets synsätt som har format förskolan 

till vad den är idag.  

Konstruktivistisk teori 

Imsen (2005) menar att konstruktivism bottnar i kunskapsteorin som handlar om 

att tillägna sig kunskap. Hon menar att kunskap inte bara finns "där ute" utan är 

konstruerad och finns inne i huvudet hos människan. Den formas utifrån varje 

människas skilda erfarenheter. John Dewey var en filosof och pedagog som 

framförallt intresserade sig för att se hur aktiv individen var i 

inlärniningsprocessen. Han myntade uttrycket " learning by doing." Med detta 

menar Dewey att barnen eller den enskilda människan lär sig av själva "görandet" 

inte enbart genom det teoretiska. 

Kognitiv konstruktivistisk teori 

Imsen (2005) skriver om Jean Piaget som var filosof och psykolog. Piaget menar 

att kunskap inte är något objektivt utan något subjektivt som vi alla skapar utifrån 

vår egen förståelse av omvärlden. En stor del i den kognitiva konstruktivismen 

handlar om hur den intellektuella utvecklingen ser ut hos ett barn. Piaget anser att 

barnets tänkande ändrar karaktär från födseln till vuxen ålder. Teorin är känd för 

att förklara barnens kognitiva utveckling i faser som beskriver att åldern på barnet 

avgör vilken utvecklingsfas barnet befinner sig i. Piaget menar att beroende på 

vilken utvecklingsfas barnet befinner sig i är barnet mer eller mindre "moget" att 

ta in information. Med det menas att barnet är mer eller mindre aktivt i sin 

lärandeprocess. 

Piaget menade att det är viktigt att barn får bra stimuli utifrån. På detta sätt ges 

barnet förutsättningar för att kunna utvecklas på ett bra sätt. Genom rätt stimuli 

menar Piaget att barnen får bättre förutsättningar för sin utveckling.  
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Piagets begrepp 

Några av Piagets begrepp är assimilation, ackomodation och adaption. Piaget 

menade att människan automatiskt i varje enskilt tillfälle väljer ut vilket han 

förklarar genom begreppet assimilation. Sedan tolkar människan situationen vilket 

han förklarar med ackomodation och tillsist anpassar sig individen vilket han 

förklarar med begreppet adaption. Jag har valt att ta med en förklaring av dessa 

begrepp för att få en bredare grund att förstå Piagets teori (Imsen, 2005). 

Piaget har framförallt valt att fokusera på människors olika "tankekartor". Piaget 

menar att i varje situation en människa befinner sig i har människan alltid en 

förutbestämd bild över hur det ska se ut. Exempelvis har de flesta en ganska klar 

bild över hur ett specifikt rum eller utrymme ser ut. Vi väljer ut den information 

som vi hade innan, och stämmer dessa förutfattade meningar med verkligheten, 

behöver vi inte gå vidare i våra tankegångar. Detta kan förklaras med ordet 

assimilation som Piaget använde. Om bilden däremot inte överensstämmer med 

den förutfattade tankekartan krävs det att personen gör en nytolkning av 

situationen. Detta benämner Piaget ackomodation. Det sista steget, adaption, är 

när människan anpassar sig till den nya situationen och därmed uppstår nya 

tankekartor. 

Sociokulturell teori 

Denna teori har ofta diskuteras under min lärarutbildning och märks av i 

styrdokumenten  såsom LGR11(Skolverket, 2011), och Lpfö 98 (Skolverket, 

2011). 

Imsen (2005) beskriver att den sociokulturella teorins stora namn är Lev 

Vygotskij som intresserade sig för barns kognitiva utveckling. Han var också 

intresserad av att se vad kulturen och samhället hade för sammanhang för 

människans inlärning. Språket ansåg Vygotskij vara särskilt viktigt eftersom det 

är genom det skrivna språket, det verbala och kroppsspråket som vi människor 

kan göra oss förstådda. Något Vygotskij också arbetade med handlar om att möta 

barnen i deras utveckling.  

Vygotskij använde sig av begreppet "den proximala utvecklingszonen."  Den 

benämns också ofta som "den närmaste utvecklingszonen" som vi som lärare och 

pedagoger ska sträva efter. Detta för att utmana barnen att utveckla sig i den mån 

det är möjligt. Imsen förklarar detta med att säga att det är pedagogerns ansvar att 

uppmärksamma barnens tidigare kunskaper. Genom detta bör varje pedagog vara 

medveten om vad barnen redan kan, och vad barnet kan lära sig med hjälp av 

andra. Författaren menar att pedagogerna bör utmana barnen att gå vidare med sin 

nya förståelse.  
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Detta beskrivs också i Lpfö 98 (Skolverket, 2011), under rubriken "Förskolans 

värdegrund och uppdrag. Där tydliggörs pedagogernas roll för barns lärande.  

Lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär 

av varandra. Barngruppen ska ses som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande. 

Förskolan ska ge barnen stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som 

lärande och skapande individer. De ska få hjälp att känna tilltro till sin egen förmåga 

att tänka själva, handla, röra sig och lära sig dvs. bilda sig utifrån olika aspekter såsom 

intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och estetiska (2011: 7). 

Barnen ska få stimulans och vägledning av vuxna för att genom egen aktivitet öka sin 

kompetens och utveckla nya kunskaper och insikter. Detta förhållningssätt förutsätter 

att olika språk-och kunskapsformer och olika sätt att lära balanseras och bildar en 

helhet (2011: 7).  

Ulla Löfstedt (1985) skriver om Vygotskijs utvecklingsteori i rapporten Barns 

bildspråkliga utveckling. Hon beskriver bland annat hur viktigt samarbetet är 

mellan pedagogen och barnet och vilken påverkan det kan ha på barnets 

vidareutveckling. 

Inlärning utlöser en mängd inneboende och utvecklingsprocesser som blir verksamma 

när barnet samverkar med människor i sin omgivning. När dessa processer övergår 

från att vara beroende av yttre handlingar till att vara tankemässiga rekonstruktioner 

av dessa, så är det en införlivad, mogen del i barnets utveckling (1985: 44). 
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Metod 

Urval 

Eftersom jag först hade oklart för mig vilket ämne jag skulle välja att fördjupa 

mig ytterligare i, valde jag pedagogisk dokumentation eftersom det "fängslat 

mig". När jag senare valt att fördjupa mig kring och undersöka användandet av 

pedagogisk dokumentation valde jag att gå in på två kommuners hemsidor och 

slumpmässigt skicka mejl till ett flertal förskolechefer angående min önskan att få 

en inblick i hur pedagogerna på deras olika förskolor arbetar med pedagogisk 

dokumentation. Jag fick snabbt svar av flera förskolechefer som i sin tur skickade 

vidare förfrågan till sina anställda. I och med tidsbristen för många förskollärare 

var det ibland svårt att hitta en tid som passade.  

Utifrån de mejl jag fick valde jag ut fyra stycken förskollärare som var 

intresserade att vara med i min studie. Jag valde två stycken från en mindre ort 

och två pedagoger från en större stad.  Dessa 4 stycken pedagoger kommer från 

olika kommuner. Urvalet till detta baserades på att jag ville få en bredare 

geografisk spridning och även se om tidigare förutfattade meningar från olika 

pedagoger stämde överens med verkligheten.  Detta eftersom min handledare och 

bekanta till mig som arbetar som förskollärare ansåg att arbetet med pedagogisk 

dokumentation kunde skilja sig beroende på var i landet som pedagogerna 

arbetade. Johansson och Svedner (2010) förklarar vad som bör undvikas i 

urvalsprocessen av informanter vid skrivning av examensarbete. Författarna 

menar att kvalitativa intervjuer inte bör arbeta inom samma område. Detta kan 

medföra att underlaget är för litet att kunna göra en generell uppfattning vad 

pedagoger anser om det valda ämnesområdet. 

Dessa fyra förskollärare är alla kvinnor med allt från 1,5 års erfarenhet till 

närmare 30 år i förskolans verksamhet. Anledningen till att det bara blev 

kvinnliga pedagoger som deltog i mina interjuer, berodde på att inga manliga 

pedagoger visade sitt intresse inför att svara på frågor i en intervju. Jag hade gärna 

sett att halva informantgruppen hade varit män för att undersöka eventuella 

skillnader utifrån ett genusperspektiv. 

Datainsamlingsmetod 

I mitt arbete har jag utgått från en kvalitativ metod med hjälp av intervjuer. 

Anledningen till att jag valde en kvalitativ intervju beror på att jag utgick från 

Johansson och Svedner (2010) när jag gjorde mitt val av metod. Eftersom att detta 

arbetssätt menar författarna ger intressanta resultat. Författarna menar även att 

kvalitativa intervjuer som metod kange rätt kunskap som är direkt användbar i 

läraryrket. Utgångspunkten har varit att hålla i en strukturerad intervju vilket 

innebär att ställa fasta frågor till alla deltagare i studien. Anledningen till detta var 

att jag ville ställa öppna frågor till informanterna vilket Johansson och Svedner 

(2010) förklarar. 
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 Till hjälp inför intervjuerna har jag även läst Hägg och Kouppa (2007) 

Professionell vägledning med samtal som redskap och Nelson- Jones och 

Zetterström (2005) Grundläggande samtalsmetodik : En handbok för hjälpare. De 

två sistnämda tar upp olika samtalsfärdigheter som de anser att en utövare av ett 

professionellt samtal bör besitta. Exempelvis kan detta handla om att lyssna  på 

den som blir intervjuad och  att visa empati och andra färdigheter som kan krävas 

vid en intervju, exempelvis att sammanfatta det en informant sagt och visa på att 

den som intervjuar är intresserad och vill veta mer. 

 

Till intervuerna hade jag fem stycken frågor och en följdfråga.  Dessa frågor valde 

jag för att dessa ansåg jag vara relevanta till mitt syfte och mina frågeställningar. 

Johansson och Svedner (2010) menar att det är viktigt att förstå att en kvalitativ 

intervju ska föras som en dialog efter ett ämne som intervjuaren bestämt. Det 

gäller att förstå att det i en intervju bör vara en  balansgång mellan att lyssna på 

informanten och kunna ställa frågor på ett adekvat sätt. För att få svar på mina 

forskningsfrågor formulerades intervjufrågorna utifrån dem. Dessa intervjufrågor 

finns att läsa i Bilaga 1.  

 

Procedur / Tillförlitlighet 

Inför intervjuerna ville jag att pedagogerna skulle få en chans att läsa igenom 

frågorna. Tidigt under min mejlkontakt tillsammans med pedagogerna framkom 

ofta tidsbristen som ett problem. Eftersom jag blev medveten om tidsbrist hos 

mina informanter valde jag att skicka ut  intervju frågorna i ett mejl till alla 

pedagoger, som var utvalda till min studie. Genom att pedagogerna fick chans att i 

förväg läsa igenom frågorna var min förhoppning att detta kunde underlätta för 

pedagogerna. Då de kunde läsa igenom frågorna till intervjun i förväg.  

 

Vetenskapsrådet (2013) tar upp  regler och riktlinjer som rör de förskningsetiska 

principerna vilket vi som studenter måste förhålla oss till. Dessa forkningsetiska 

principer innefattar fyra principer. Främst har studien omfattat tre principer där 

den första kallas för informationskravet. Där det gäller som intervjuare att 

informera informanterna om villkoren för att delta i undersökningen. Det är 

viktigt som interjuare att påpeka att undersökningen alltid är frivillig. Utifall 

någon minderårig valt att vara med i en studie eller undersökning krävs samtycke 

från barnets vårdnadshavare eller skolledning/lärare. Detta benämns som 

samtyckeskravet. Denna princip behövde jag inte använda mig av då jag valt att 

intervjua myndiga informanter i min studie. Konfidentialitetskravet är den tredje 

pricipen där det ska erbjudas från undersökaren att personen ska få chansen att 

vara anonym. Nyttjandekravet handlar om att studiens resultatet inte kommer att 

används på ett oetiskt sätt och inte ska publiceras utan att den berörda parten 

godkänt detta. 

 

Inför mina intervjuer informerade jag om konfidentialitetskravet och informerade 

pedagogerna  om att de kunde avbryta sin medverkan när som helst under 

intervjun. Efter jag hade fått medgivande av samtliga informanter gjordes 
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inspelningarna med hjälp av min privata mobiltelefon samtidigt som jag förde 

stödanteckningar under samtalen.  

 

Databearbetning 

Eftersom jag varit själv i detta arbete har jag ensam lyssnat igenom intervjuerna 

och sammanställt svaren tillsammans med de stödanteckningar som gjordes under 

intervjuerna. Informanternas svar på intervjuerna skrev jag ner ordagrant. Detta 

gjorde jag för att kunna använda eventuella citat i studien. 

 

Intervjuerna genomfördes i informanternas personalrum där vi fick chansen att 

sitta ostörda. Intervjuerna tog mellan 15- 30 minuter. Under två av intervjuerna 

blev det avbrott när andra pedagoger behövde avbryta av olika anledningar. Detta 

anser jag inte påverkade intervjun negativt eftersom det enbart rörde sig om 

väldigt korta avbrott då någon i personalgruppen enbart tittade in genom dörren. 

Ingen informant verkade bli störd och fortsatte utan avbrott med intervjun. 
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Resultat 
Jag har intervjuat fyra förskollärare från 4 olika förskolor i Sverige. För att läsaren 

lättare ska förstå vem det är som har svarat på  mina frågor har jag benämnt 

pedagogerna som P1-P4. Här nedanför finns en kort beskrivning av 

informanternas olika bakgrunder: 

 

P1. Arbetar i en mindre by. Arbetat med barn i cirka 20 års tid. Arbetat 

tillsammans med arbetslaget ett tag och är utbildad förskollärare i grunden. 

 

P2. Arbetar i en mindre by. Utbildad förskollärare och tog examen 2010. Varit 

föräldraledig men återgick till arbetet för två år sedan. 

 

P3. Tidigare arbetat inom skolans verksamheter som grundskollärare i cirka fem 

år. Sedan valde personen att arbeta inom förskolans verksamhet och har nu arbetat 

ungefär ett år. Arbetar på en förskola i en större stad. 

 

P4. Utexaminerad förskollärare 2011. Nyligen bytt arbetsgivare och förskola och 

började arbeta i sin nuvarande verksamhet hösten 2012. Arbetar i en större stad. 

 

Jag har valt att lägga upp svaren från intervjuerna från varje enskild pedagogs svar 

i ordningen P1- P4 för att enklare kunna urskilja de olika pedagogernas svar. 

Detta är svaren jag fick av informanterna utifrån mina intervjufrågor. Jag har valt 

att påbörja varje informants svar med P1 och sedan fortsätta i nummer föjd. Detta 

för att försöka underlätta för läsaren. 

Hur kan arbetet med pedagogisk dokumentation se ut i 

förskolan? 

P1 svarade att de dokumenterar ofta i varje pedagogs enskilda projektgrupper, där 

pedagogerna använder sig av anteckningar och fotografier för ett att dokumentera 

barnen. Förskolan arbetar i mindre barngrupperna tre förmiddagar i veckan under 

hela året. (Pedagogerna benämner dessa mindre grupper som projektgrupper. 

Detta begrepp kommer även jag  använda mig av). På förskolan är det också 

uttalat att varje barn ska ha en pedagogisk dokumentation med sig i sin pärm. 

Anledningen till detta är att pedagogisk dokumentation ska finnas som underlag. 

Detta för att vårdnadshavarna ska få chansen att ta del av barnens pedagogiska 

dokumentationer inför ett utvecklingssamtal. Pedagogisk dokumentation behöver 

inte alltid redovisas på samma sätt vid ett utvecklingssamtal menar P1. Den 

enskilda pedagogen som är ansvarig för projektgruppen väljer själv hur upplägget 

av utvecklingssamtalet ser ut menar P1.  

 

P1 förklarade att hon kände att det har varit uppskattat av föräldrarna och 

vårdnadshavarna att pedagogerna berättar om det som är aktuellt i förskolans 

verksamhet, och det barnen gör på förskolan. Detta genom att visa pedagogiska 

dokumentationer av barnen snarare än att ta upp saker som "märk barnens kläder" 

under föräldramöten.  
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En pedagogisk dokumentation menar P1, behöver inte vara en enskild händelse 

utan att anteckningar och fotografier kan sparas av den pedagog som ansvarar för 

projektgruppen vilket senare kan utvecklas till något ännu mer. Pedagogen 

fortsatte att förklara detta genom att säga: 

 

En pedagogisk dokumentation kan vi hålla på med hur länge som helst. Jag menar att 

det inte behöver sluta för att aktiviteten är över. Pedagogisk dokumentation handlar 

om att påvisa ett lärande hos barnen och det kan vara ett oändligt långt arbete. 

 

P2 svarade att pedagogerna ofta dokumenterar vad barnen gör.  Ofta görs detta 

under utvalda tillfällen tillsammans med barnen. Denna förskola använder sig av 

både fotografier och text i form av anteckningar vid dokumentationen på 

förskolan. Det görs sällan några pedagogiska dokumentationer menar pedagogen. 

Detta eftersom barnen anses för "unga" att kunna reflektera. Det blir därför 

mestadels dokumentationer på barnen som visar på deras vistelse på förskolan, 

vilket medför att pedagogerna inte får chansen till någon direkt fördjupning hur 

barnen tänker eller reflekterar, menar P2. 

 

P3 berättade för mig att hon är ny i förskolans verksamhet och har tidigare arbetat 

i grundskolan. Hon svarade såhär när vi pratade kring pedagogisk dokumentation 

och hur det kan användas. "Det finns oändliga lösningar bara man vill och vågar, 

det gäller bara att våga ta det första steget." 

 

Materialet till en pedagogisk dokumentation menar P3 innefattar allt från barnens 

"konstverk" till fotografier och ljudupptagningar från mobilen. P3 förklarade att  

"mobilen alltid finns tillgänglig". Förskolan P3 arbetar på använder sig av en så 

kallad reflektionsmall där pedagogerna snabbt ska anteckna det barnen säger, det 

barnen gör, och vad pedagogen reflekterar över i en utvald situation. Detta har 

pedagogerna som underlag i reflektionsarbetet med barnen menar hon.  

 

P3 svarade att syftet med en pedagogisk dokumentation bör vara att synliggöra 

lärandet hos barnen. Hon beskriver detta med att förklara på följande sätt: 

 

En pedagogisk dokumentation är när vi pratar om exempelvis höst. Vi samtalar med 

barnen om det vi har gjort, frågade vad barnen själva lärt sig. Återberättandet kanske 

är det viktigaste i arbetet med pedagogisk dokumentation för det är då som lärandet 

sker. 

 

P4 berättar för mig att under hennes tid som verksam förskollärare (sen hon tog 

förskollärarexamen för lite drygt  två år sedan har varit olik i jämförelse med 

utbildningen som hon gick). Hon förklarar att under förskollärarutbildningen fick 

hon information och kurser som beskrev fördelarna med pedagogisk 

dokumentation och hur användningen av pedagogisk dokumentation som verktyg 

kan se ut. Det som hon läste om i teorin överensstämde inte  med verkligheten 

förklarar hon. I själva verket har hon, under nära 1, 5 år ute i förskolans 

verksamhet aldrig använt sig av pedagogisk dokumentation i förskolan. Innan hon 

fick fast anställning arbetade hon som timanställd vikarie i olika verksamheter . 
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Att arbeta som springvikarie har varit mestadels kaotiskt, men också lärorikt. Att 

jobba som springvikarie har gjort att jag kanske inte har kunnat eller haft möjlighet att 

vara så delaktig kring arbetet just med pedagogisk dokumentation vilket jag tycker är 

synd. 

Vad anser förskollärare om arbetet med pedagogisk 

dokumentation, vad avser svårigheter och möjligheter? 

Jag har valt att i början beskriva det som varje informant ansåg som positivt med 

arbetet med pedagogisk dokumentation. Därefter kommer varje informants svar 

på svårigheterna med pedagogisk dokumentation i numrerad ordning.  

 

Möjligheter :  

P1 anser att pedagogisk dokumentation ska ses som en möjlighet för pedagogen 

att föra samtal med barnen. Detta kan även medföra att  pedagogerna kan få 

chansen att kunna gå tillbaka och reflektera kring en specifik aktivitet tillsammans 

med barnen. P1 förklarar också att pedagogisk dokumentation är ett sätt att göra 

föräldrarna och vårdnadshavarna mer medvetna kring barnets utveckling. Hon 

menar att en bra pedagogisk dokumentation kan påvisa barnets utveckling på ett 

konkret sätt. P1 menar att det är barnets utveckling som ska synas genom 

pedagogen utför en pedagogisk dokumentation på barnet. 

 

Svårigheter: 

P1  fortsätter att förklara att det finns flera orsaker till varför pedagogerna inte 

använder sig av pedagogisk dokumentation. Hon tror att detta beror på att tiden är 

begränsad då pedagogerna ofta inte får tid över till att reflektera kring sitt arbete 

med barnens dokumentationer. Ännu en svårighet anser pedagogen, kan bero på 

att pedagogerna oftast är ensamma i barngruppen. Det krävs då mer av 

förskollärarna då det läggs mer ansvar på pedagogerna och barngrupperna är 

större än vad de var för tio år sedan. Hon förklarade också att det finns en risk att 

pedagogerna fokuserar på framställandet av dokumentationen, och hur det ska se 

ut från allmänhetens synvinkel. Hon förklarar att förskolan hon arbetar på 

försöker att inte tänka på de krav som kan ställas mot förskollärare gällande att en 

pedagogisk dokumentation inte alltid är perfekt utförd. 

 

Däremot tror jag inte att det är en risk på vår förskola, vi är ganska prestigelösa och 

ställer inte sådana krav på varandra. Det är viktigare att ha kul tillsammans med 

barnen än att behöva känna att vi behöver ha krav på varandra att allting vi gör ska 

vara rätt och felfritt. 

 

Möjligheter:  

P2  svarade att ny teknik som numera finns tillgänglig har gett dem fler sätt att 

dokumentera på. Förskolan som hon arbetar på har nyligen inhandlat en Ipad  till 

verksamheten. Vidare förklarade P2 att tanken med inköpet var att barnen skulle 

få chans att själva göra sina egna dokumentationer med hjälp av Ipaden. Andra 

användningsområden kan också vara att att göra filmer på förskolan förklarar P2. 
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Anledningen till varför Ipaden köptes in förklarade P2 berodde på att 

förskolechefen ansåg att arbetet med den pedagogiska dokumentationen kunde bli 

mer effektivt och lätthanterligt. Ipaden kan också användas inom andra områden 

såsom spel, och andra "nöjen" för både barn och pedagoger. 

 

Svårigheter: 

Även P2 ser tiden som det största hindret. Hon förklarade att pedagogiska 

dokumentationer tar mycket tid utanför barngruppen. Svårigheter enligt P2, 

uppstår när "nya" vikarier sätts in i verksamheten eller när personalgruppen är 

underemannad. Ibland faller tiden för reflektion och dokumentation bort, då det 

kan vara svårt för pedagogen att lämna barngruppen.  

 

Pedagogen anser också att den etiska aspekten kan vara en svårighet. Pedagogen 

menar att förskolan som hon arbetar på har fokuserat mycket på vad som anses 

kränkande, både mot barn och vuxna. Hon förklarar vidare att de enda som har 

tillgång till det enskilda barnets pedagogiska dokumentationer, är de ansvariga 

pedagogerna och vårdnadshavarna. De pedagogiska dokumentationerna har 

förskolan valt att inte vidarebefordra till skolan. Detta eftersom skolan förklarat 

att det inte finns utrymmme till detta och att lärarna inte ser någon anledning att 

vidarebefordra någon information från förskolan om det inte är något särskilt som 

det behövs informeras om. Detta kan exempelvis handla om barn som har någon 

diagnos eller är i behov av särskilt stöd. 

 

Möjligheter: 

P3 anser att pedagogisk dokumentation är en viktig del i barns lärande. "Med all 

ny teknik som hela tiden förbättras blir det också nya sätt att kunna dokumentera 

på" menar hon. Något som P3  tog upp är att det under de senaste åren blivit 

lättare att få tag i teknik som förskolorna kan ha användning av i sitt dagliga 

arbete.  

 

Numera har var eller varannan pedagog telefoner med mer avancerad teknik än förut. 

Jag menar förut använde vi kamera och diktafon men det går också att använda 

mobilen som filmkamera eller som ljudupptagningsenhet och den finns nästan alltid 

tillgänglig. 

 

Filma barnen i barngruppen var inte något pedagogerna på förskolan tidigare hade 

gjort men P3 förklarar videofilmning som ett sätt att synliggöra pedagogens 

ledarstil. Genom att få chansen att återskapa situationen igen har pedagogerna 

möjighet att fokusera på barnen eller pedagogen beroende på vad som ska 

observeras. P3 menar att videofilmning i barngruppen kan visa på något som 

pedagogerna har missat. 

 

Vi gör ett selektivt urval av det vi hör och även det som människan kan uppfatta 

genom synen. Därför kan videofilmning vara ett bra verktyg så vi inte missar något 

som kan vara av vikt i våra pedagogiska dokumentationer.  
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P3 förklarade också att hon såg pedagogisk dokumentation som någonting som 

kunde användas i olika intresseområden.   

 

Pedagogisk dokumentation kan användas till i princip allting vi gör på förskolan. Det 

oändliga spektrumet med olika ämnen och aktiviteter vi kan göra med barnen för att 

påvisa lärande går att göras synligt vid pedagogisk dokumentation. Det kan handla om 

allt från att barnen gör collage om hösten till att bygga kojor i skogen. 

 

Tio minuter in i intervjun berättar P3 om vikten av pedagogisk dokumentation. 

 

Det gäller att gå all -in för att fånga barnets intresse, det är ju då lärandet sker på 

djupet. Visst.... Allt vi gör blir ju lärande i och för sig men, för att det riktigt ska gå ner 

på djupet behöver vi diskutera och reflektera med barnen. Det finns oändliga 

möjligheter med all teknik som jag sa förut. Videofilmning ser jag som en stor 

möjlighet för oss. Videofilmning tror jag kan ge oss självförtroende och kan påvisa för 

föräldrar eller andra vårdnadshavare vad vi  gör på förskolan. Detta tror jag i slutändan 

ger oss mer självförtroende och känner oss mer som den profession vi faktiskt är. 

 

Efter ett tag in i intervjun började vi diskutera kring lärarprofessionen och 

plötsligt kommer P3 på ännu en aspekt för lärandesituationer och hur man som 

förskollärare ska gå vidare. P3 förklarar att barnen i de flesta fallen har smarta 

lösningar på eventuella problem. Vidare förklarar P3 att de hinder som en 

förskollärare kan stöta på inte är särskilt komplicerade. Hon menar att många 

gånger kan barnen komma med lösningar på problemen. Exempelvis förklarade 

hon att vid den nya utformningen av den pedagogiska miljön i förskolan satt först 

arbetslaget tillsammans med förskolechefen och diskuterade kring detta. Efter lite 

eftertanke valde de på avdelningen att barnen skulle få vara med och komma med 

förslag på hur de ville att deras vistelse på förskolan skulle se ut, exempelvis vilka 

material och leksaker som intresserade dem.  

 

Svårigheter: 

En bidragande orsak till att pedagogerna inte använder sig av pedagogisk 

dokumentation i den utsträckning som de ville, ansåg även P3 kunde bero på 

tidsbristen. Detta förklarar hon genom att berätta att förskolan hon arbetar på ofta 

är underbemannad . Reflektionstiden som pedagogerna egentligen är berättigade 

till går inte alltid att tillgå på grund av tid och personalbrist. Hon fortsatte förklara 

att hon gärna ville ha en väl genomarbetad text i dokumentationerna. Hon önskar 

tid till att ha genomgång med barnen, men i många fall blir  det till ett problem då 

det ofta hastas igenom. 

 

Ännu en svårighet hon finner är det faktum att ibland, vid vissa dokumentationer, 

kan det vara svårt att tolka dem utifrån läroplanen. Pedagogen fortsätter förklara 

att läroplanen egentligen borde vara nära i planeringen av aktiviteten men att den 

inte är det alla gånger. Hon förklarar att det ibland kan kännas som ett 

"misslyckande." P3 menar att ibland behöver pedagogerna gå tillbaka till 

läroplanen och stämma av om arbetet med barnen överesstämmer med 

dokumenten i Lpfö 98 (Skolverket, 2011). 
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P4 beskriver fördelarna och svårigheterna med att i framtiden starta upp arbetet 

med pedagogisk dokumentation på avdelningen där hon arbetar. 

 

Möjligheter: 

Reflektion ser även denna pedagog som viktig i arbetet med pedagogisk 

dokumentation. När pedagogerna håller i en aktivitet som dokumenteras, 

exempelvis genom fotografier på barnen och anteckningar som gjorts under 

tillfället, har pedagogerna möjlighet att gå tillbaka till dokumentationen. Detta för 

att kunna se vad som hände och och ges möjlighet till återkoppling. "Pedagogisk 

dokumentation är en del av att synliggöra arbetet på verksamheten" menar P4. 

 

Svårigheter:  

Svårigheter i arbetet med pedagogisk dokumentation handlar enligt P4 om 

tidsbrist. Stora barngrupper menar pedagogen är ännu en anledning till varför det 

inte finns pedagogisk dokumentation på förskolan. Pedagogen menar att det helt 

enkelt inte finns tid. P4 menar också att utan en tydlig struktur inom arbetslaget 

kan det inte heller bli någon förändring.  

 

Andra pedagoger hon träffat anser att de känner sig osäkra kring arbetet med 

pedagogisk dokumentation. Detta inkluderar P4 som menar att det kan vara svårt 

att som enskild pedagog starta upp ett arbete utan hjälp. P4 menar att detta 

problem  kan lösas genom att arbetslaget gemensamt arbetar fram riktlinjer för hur 

arbetet med den pedagogiska dokumentationen ska genomföras på förskolan.  

Vem  i arbetslaget bär ansvaret för den pedagogiska 

dokumentationens utformning, planering och struktur? 

Informanternas svar är även här besvarat i numrerad ordning, från P1-P4 för att 

lättare förstå vilken pedagog som besvarat frågan. 

P1 berättar att det är den enskilda pedagogen för varje projektgrupp som ansvarar 

för det innehåll som tas upp i en pedagogisk dokumentation. Denna pedagog står 

för hela arbetet med pedagogisk dokumentation i den lilla projektgruppen som 

hon ansvarar för.  

P1 förklarade att pedagogerna alltid är ensamma under tiden som den pedagogiska 

dokumentationen görs. Hon förklarar att det ofta är svårt för pedagogerna att få tid 

till att diskutera med de andra pedagogerna i arbetslaget. P1 förklarar att hon 

känner att hon aldrig får chans att gå igenom dokumentationen med barngruppen 

innan de färdigställer dokumentationerna. Ledighet eller eventuell sjukdom i 

barngruppen kan förlänga tiden för att färdigställa dokumentationen. 

 

P1 beskriver att varje pedagog har ungefär tre timmars planeringstid i veckan att 

tillgå. Detta enligt schema, där pedagogerna har chans att sitta ner och göra sina 

pedagogiska dokumentationer. Vid avdelningsmöten sker det också korta dialoger 

eller diskussioner runt dokumentationer som gjorts. Hon förklarar det genom att 
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beskriva att ibland kan hela eller delar av arbetslaget få chansen att diskutera 

kring eventuella frågor och funderingar som kan uppkomma vid arbete med 

pedagogisk dokumentation . P1 förklarar att detta kan ske vid anslagstavlan eller 

vid lugnare tillfällen, exempelvis då många barn vilar. "Annars finns inte tiden för 

oss att reflektera" menar hon då den planerade tiden ofta inte räcker till eller 

tvingas kortas ner av andra orsaker, exempelvis sjukdom i arbetslaget.  

 

 P1 förklarar också att det är viktigt när man arbetar med pedagogisk 

dokumentation att  undvika att något barn, föräldrar eller vårdnadshavare ska 

känna sig kränkta när man utformat en pedagogisk dokumentation. Detta menar 

hon har varit ett dilemma i arbetslaget då rädslan att "göra fel" runt de etiska 

principerna varit stor. 

 

P2 förklarade att den ansvarige för innehållet i den pedagoiska dokumentation är 

den ansvariga pedagogen för sin projektgrupp. Pedagogen förklarade hur viktigt 

det är att kunna stå bakom innehållet i den pedagogiska dokumentation. Då P2 

började arbeta som förskollärare lades stor vikt vid att synliggöra barns lärande, 

vilket gärna visades överallt i form av dokumentationer med tillhörande 

reflektioner i förskolans lokaler.  

 

Även denna pedagog tar upp "rädslan" inför att kränka barn är stor bland 

pedagogerna på just den förskolan hon arbetar på. Hon menar att det är viktigt att 

tänka på vad som visas upp av barnet i en pedagogisk dokumentation.  Hon menar 

att det som anses som "gulligt" ena sekunden kan upplevas som kränkande en 

annan. 

 

P3 menar att  även här är det den ansvarige pedagogen för varje projektgrupp som 

har det fulla ansvaret för hur den pedagogiska dokumentationen genomförs. Den 

enskilda pedagogen arbetar självständigt i arbetet med den pedagogiska 

dokumentationen. P3 menar att ofta arbetar pedagogerna var för sig och har sällan 

tid till reflektion i arbetslaget utan får reflektera på egen hand.  

 

Eftersom P4 inte använder sig av pedagogisk dokumentation berättade hon att det 

inte finns någon som är ansvarig kring upplägget med pedagogisk dokumentation 

heller.  Hon förklarar att det däremot finns en ansvarig i arbetslaget för 

dokumentationer som görs på förskolan. P4 förklarar att det enda som 

dokumenteras är barnets födelsedagar och den "magiska lådan". Hon förklarar den 

magiska lådan som en aktivitet som pedagogerna gör tillsammans med barnen på 

fredagar efter lunch. Innan varje aktivitet har pedagogerna valt ut två barn i 

barngruppen som får ta med sig en valfri sak med sig hemifrån som sedan läggs i 

lådan. Lådan  är en kartong som pedagogerna klätt med aluminiumfolie för att det 

ska bli "festligare". Sedan efter lunch på fredagen samlas alla barn i barngruppen 

för att dessa förutbestämda barnen ska få chansen att beskriva vad denne tagit 

med sig till förskolan. Hon menar att barnen får chans att öva att prata inför grupp 

och stärka sitt självförtroende genom att barnen får sitta på en stol och berätta för 

alla barn som sitter på golvet på samlingen om det medhavda föremålet. 

Pedagogerna ställer frågor till barnet såsom vem dem fått föremålet från, vart 
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föremålet "bor", heter eller andra frågor. Hon menar att denna aktivitet verkar 

vara uppskattat av barnen då de gärna pratar om aktiviteten under veckans alla 

dagar. 

 

Den ansvarige för dokumentationerna på förskolan har varit en barnskötare, 

eftersom förskollärarna känt osäkerhet inför användandet av pedagogisk 

dokumentation. Trots att denne inte har någon utbildning i dokumentation har 

denne ändå varit den ansvariga för att detta genomförts. Anledningen till detta 

förklarar P4 beror på att hon tillsammans med arbetslaget anser att det finns andra 

saker som är viktigare än pedagogisk dokumentation i förskolan. Ofta är 

arbetslaget underbemannat och då läggs det mer tid till att göra andra aktivititer 

med barnen. 
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Diskussion och analys 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur olika förskollärare arbetar med 

pedagogisk dokumentation. Jag ville få chansen att undersöka hur ett eventuellt 

upplägg med detta arbetsätt kan se ut för att förhoppningsvis öka min kunskap om 

hur olika förskolor har använt sig av pedagogisk dokumentation i sin verksamhet. 

Jag ville även ta reda på hur användningen av pedagogisk dokumentation kan se ut 

i olika delar av Sverige. I min studie valde jag att intervjua förskollärare från olika 

städer i Sverige och fick på så vis en större geografisk spridning.  

Eftersom denna studie enbart innefattade fyra förskollärare kan jag inte få en klar 

bild av hur det ser ut i Sverige men däremot anser jag att jag har fått en större 

insikt hur pedagogisk dokumentation kan se ut i olika förskolor.   

Frågeställningarna jag har utgått från handlar om att söka svar på hur pedagogisk 

dokumentation ser ut i förskolan, genom att ta reda på hur det utförs i olika 

förskolor. Jag ville också undersöka om förskollärare ser några möjligheter eller 

svårigheter när det gäller att arbeta med pedagogisk dokumentation. Slutligen 

ville jag också ta reda på vem som är ansvarig för den pedagogiska 

dokumentationen på förskolorna där intervjuerna är genomförda. Frågan är 

kanske, fick jag svar på mina forskningsfrågor? Vad fick jag för nya tankar och 

ideér efter jag sammanställt alla intervjuer? Blev resultatet som jag först trodde? 

 

Jag tror att de flesta som har valt att göra en studie har en förutfattad mening 

innan arbetet är påbörjad. Innan intervjutillfällena med pedagogerna var jag 

nästan säker på att jag skulle få se stora skillnader mellan förskolorna.  Efter jag 

hade sammanställt alla intervjuer visade det sig däremot att jag har fått liknande 

svar  på många av mina frågor angående pedagogisk dokumentation.  

 

Svaren har nästan varit identiska när det gäller pedagogernas visioner om hur 

arbetet med pedagogisk dokumentation borde se ut. Informanterna berättade att de 

anser att pedagogisk dokumentation handlar om att reflektera tillsammans med 

barnen.  När de ges möjlighet att diskutera de pedagogiska dokumentationerna 

tillsammans med barnen ska barnen få chansen att uttrycka sig och förklara med 

egna ord, sina tankar och funderingar kring ett utvalt tillfälle menar pedagogerna. 

 

Redan i inledningen hänvisade jag till Gunnar Åsén (2002) och hans skrift som 

Skolverket publicerat som handlar om utvärdering i förskolan. Han menar att 

pedagogisk dokumentation är till för att vårdnadshavarna ska få konkreta exempel 

på vad pedagogerna gör tillsammans med barnen på förskolan. Författaren menar 

att det är är viktigt att hålla vårdnadshavarna uppdaterade om vad som görs på 

förskolan. Pedagogerna förklarar att de gör de pedagogiska dokumentationerna för 

att det ska vara ett underlag för kommande utvecklingssamtal. Frågan som uppstår 

är då, vem gör vi egentligen pedagogisk dokumentation för? Gör vi det för 

barnens skull, för vårdnadshavarnas eller som en chans för pedagogerna att kunna 

reflektera tillsammans i arbetslaget? 
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Efter intervjuerna med samtliga pedagoger verkar alla vara överens om att 

pedagogisk dokumentation är ett sorts hjälpmedel eller verktyg för pedagoger att 

kunna använda sig av när barns lärande ska synliggöras. Genom att göra 

pedagogiska dokumentationer får pedagogerna chansen att reflektera runt barnens 

lärande. Detta ses som viktigt av alla pedagoger. Dessvärre verkar merparten av 

pedagogerna förklara att arbetet med pedagogisk dokumentation inte alltid "blir 

av". Tidsbristen verkar göra alla pedagoger hämmade i sitt arbete. Under 

intervjuerna blev detta mest i ögonfallande då P4 inte alls under sina år i 

förskolans verksamheter arbetat med pedagogisk dokumentation. Detta på grund 

av att det inte verkar prioriteras, eller att andra saker på förskolan prioriteras mer. 

 

Om det handlar om okunskap hos pedagogerna eller bara tidsbristen framkom inte 

i resultatet. Jag tror att om pedagoger känner sig osäkra i sitt arbete med 

pedagogisk dokumentation är det svårt att påvisa alla fördelar som pedagogisk 

detta arbetssätt kan medföra. 

 

I studien menar P2 att förskolan hon arbetar på inte använder sig av pedagogisk 

dokumentation i den utsträckning som hon önskar. Detta förklarar hon genom att 

säga att de beror på att de som arbetar på förskolan har haft svårt med de etiska 

aspekterna. P2 beskriver att barnen kan bli "kränkta" om pedagogerna 

missuppfattat dem. Rädslan inför att bli missförstådd verkar hämma pedagogen 

när det handlar om att arbeta med pedagogisk dokumentation. Detta ser jag som 

ett stort problem om pedagogerna gärna vill påvisa barnens tankar och ideér men 

är osäkra på hur deras arbete tas emot av barnen och personer i deras omgivning. 

Detta förklarar också P1 som ett stort problem. 

  

Lenz-Taguchi(2005) tar upp etik på följande sätt. 

 

Demokrati och etik finns ju inte, precis som kärlek och vänskap, som konkreta 

fenomen eller realiteter. Det måste handlas fram i varje ögonblik av livet som 

kärleksfulla, vänskapsfulla etiska eller demokratiska handlingar i de specifika 

sammanhang som gäller (2005: 46). 

 

Jag tolkar ovanstående citat som något vissa människor känner, "att det inte finns 

något direkt rätt eller fel" i en situation, och att det handlar om att se etik och 

demokrati som det är, som något tolkningsbart. Däremot känner jag också igen 

mig i det som P1och P2 förklarar som en rädsla,vilket är att inte våga stå för sin 

pedagogiska dokumentation. Detta eftersom att dokumentationen kan ses som 

kränkande ur en annan persons synvinkel.  

 

Vi människor har från barnsben fått lära oss om etik och moral. I verkligheten 

däremot är det svårare att skilja på rätt och fel. Detta kan säkert kännas olustigt för 

vissa människor. Jag tror att det ofta gäller att ta hänsyn till barnet— framförallt, 

på vilket sätt framställs barnen på, när pedagogiska dokumentation görs? Kan du 

som pedagog inte stå för ditt arbete anser jag inte att det är välgenomtänkt och väl 

utfört. Det är kanske det viktigaste jag ska ta med mig i mitt kommande arbete. 
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Att förstå att det som jag gör kanske kommer att påverka barnen och dess 

vårdnadshavare, både nu och i framtiden. Med läroplanerna som grund och  chans 

till diskussion i arbetslaget, kan medföra att pedagogisk dokumentation  blir 

enklare att genomföra anser jag. Att kunna bolla ideér och tankar mellan varandra 

i arbetslaget kan också göra att jag som pedagog kan känna mig säkrare i mitt 

arbete med pedagogisk dokumentation. 

 

Något som också väckte min uppmärksamhet var när P4 förklarade att 

pedagogerna kände sig osäkra av användandet av pedagogisk dokumentation på 

förskolan, och  istället bara gjorde dokumentationer. Detta var det enda som sattes 

upp på väggarna på den förskolan. P4 förklarade att det var anledningen till att 

arbetet stannat kvar vid enbart dokumentation.  

 

Min tolkning är att pedagogerna är förtrogna med dokumentationer — däremot 

inte pedagogisk dokumentation som tycks vara på en "högre nivå". Det verkar 

finnas många hinder för att pedagogerna ska få in pedagogisk dokumentation i 

vardagen i förskolorna.Varför undrar jag?  De allra flesta pedagoger verkar vara 

överens om att pedagogisk dokumentation har fler fördelar än nackdelar. Ändå 

låter pedagogerna sig hindras av tidsbristen. Det enda som egentligen verkar skilja 

sig från dokumentationerna och de pedagogiska dokumentationerna var att 

reflektionsdelen saknas i de "vanliga" dokumentationerna. Beror detta på 

tidsbristen eller osäkerheten hos pedagogerna? Själv tror jag inte att reflektionen 

tillsammans med barnen behöver ta särskilt lång tid. Utan jag anser att med rutiner 

kring pedagogisk dokumentation kan reflektion bli ett naturligt inslag i 

förskoleverksamheten. Alla pedagoger som var med på mina intervjuer hade 

insikt om vad en pedagogisk dokumentation är och varför man i förskolan bör 

använda sig av detta "verktyg" för att synliggöra barns lärande.  

 

När jag arbetat i förskoleverksamheter har jag sett att det ofta finns fler än en 

pedagog att tillgå under dokumentationer tillsammans med barnen. 

Videoinspelning har funnits som hjälp till pedagogerna då de inte vill "missa 

något dyrbart tillfälle". Att synliggöra hela lärandesituationen får de också 

möjlighet till då pedagogerna får chansen att betrakta sig själva genom 

videoinspelningarna som gjorts. P3 såg videofilmning som nästa steg i deras 

arbete med pedagogisk dokumentation. Ingen annan informant hade använt sig av 

videoinspelning som verktyg gällande pedagogisk dokumentation. 

När informanterna i studien beskrivit för mig hur de har arbetat med pedagogisk 

dokumentation, förklarade samtliga att när det handlar om att dokumentera barnen 

genomförs detta i olika grupper. Pedagogerna kallar dessa mindre grupper för 

projektgrupper där en enskild pedagog är ansvarig för att pedagogisk 

dokumentation ska genomföras. Bendroth-Karlsson (1998) beskriver också att 

oftast görs de pedagogiska dokumentationerna i form av grupper exempelvis vid 

ett speciellt tema i förskoleverksamheten eller i mindre grupper. Detta gör att 

pedagogerna får möjlighet att följa barnens tankar och funderingar. Det kan 

underlätta för pedagogerna då oftast inte alla barn i barngruppen är med i 

aktiviteten. 
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Varför valde jag då att ta med en pedagog som inte använder sig av pedagogisk 

dokumentation? Svaret till detta var att jag ville påvisa skillnader med arbetet med 

pedagogisk dokumentation. Denna pedagog är relativt ny i sitt arbetslag och 

förklarar under intervjun att det förs en aktiv diskussion mellan pedagogerna 

angående att påbörja användandet av pedagogisk dokumentation inom en snar 

framtid. Under intervjuerna berättade P4 upp sitt "drömscenario" där hon 

förklarade hur hon vill att pedagogisk dokumentation i framtiden ska se ut på 

hennes arbetsplats. 

Jag anser att jag har fått svar på mina frågeställningar genom att hålla i en 

strukturerad intervju om pedagogisk dokumentation med andra pedagoger. Jag har 

fått en större förståelse för vilka möjligheter och svårigheter som jag som blivande 

förskollärare kan stöta på i mitt kommande arbetsliv. Förhoppningen jag har med 

denna fördjupade kunskap är att jag ska känna mig tryggare i min roll som 

pedagog, och se pedagogisk dokumentation som något användbart. Min 

förhoppning är också att pedagogisk dokumentation inte ska handla om att 

stoltsera med dokumentationer för vårdnadshavarna, utan att barnen ska vara med 

och forma dokumentationerna. Det är trots allt vi som pedagoger som ska finnas 

till för barnen och inte tvärtom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

Källförteckning 

Tryckta källor 

Alnervik, Karin (2013). Men så kan man ju också tänka: pedagogisk 

dokumentation som förändringsverktyg i förskolan. (Avhandlning för 

doktorsexamen, Högskolan i Jönköping, 2013). 

Bendroth Karlsson, Marie (1998). Bildskapande i förskola och skola. Lund: 

Studentlitteratur. 

Doverborg, Elisabeth & Anstett, Siv (2003). Barn ritar och berättar - 

Dokumentationens pedagogiska möjligheter. Ingår i Pramling-Samuelsson. I 

(Red.), Förskolan - Barns första skola. Lund: Studentlitteratur. 

 

Hägg, Kerstin & Kouppa, Svea Maria (2007). Professionell vägledning med 

samtal som redskap. Lund: Studentlitteratur.  

Imsen, Gunn (2006) Elevens värld - introduktion till pedagogisk psykologi. Lund: 

Studentlitteratur. 

Johansson, Bo  & Svedner, Per Olov (2010). Examensarbete för 

lärarutbildningen. Uppsala: Kunskapsförlaget. 

 Lenz -Taguchi Hillevi (1997). Varför pedagogisk dokumentation?- Om barnsyn, 

kunskapssyn och ett förändrat förhållningssätt till förskolans arbete. Stockholm: 

HLS förlag. 

Löfstedt, Ulla (1999) Bildskapande verksamhet i förskolan. Jönköping: Jönköping 

Univ Press.  

Löfstedt, Ulla (1985) – Barns bildspråkliga utveckling: en sammanställning av 

teorier om barns teckningsutveckling.(Pedagogiska rapporter nr 9) Jönköping: 

Högskolan. 

Mårell-Olsson,Eva (2012) Att göra lärandet synligt:individuella 

utvecklingsplaner och digital dokumentation Umeå : Umeå Universitet. 

Nelson- Jones, Richard; Zetterström, Gun (2005) Grundläggande samtalsmetodik 

: En handbok för hjälpare. Lund : Studentlitteratur. 

Skolverket (2011) Läroplan för förskolan (Lpfö 98 - rev 10). Stockholm: Fritzes. 

Skolverket (2011) Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

2011 (LGR-11) Stockholm: Fritzes. 

Skolverket (2012) Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan Stockholm: 

Skolverket. 



27 

 

SOU( 1977) Förskolan. Del 1. Betänkande avgivet av 1968 års 

barnstugeutredning. SOU 1972:26. Stockholm: Liber/Allmänna förlaget. 

Åberg, Ann & Lenz-Taguchi, Hillevi(2005). Lyssnandets pedagogik. Stockholm: 

Liber. 

Åsén Gunnar (2002) Utvärdering i förskolan : frågor och exempel. Stockholm: 

Skolverket. 

 

Elektroniska källor 

Regeringskanslitet(2010)  Skollagen SFS nr: 2010:800 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/#K8 

Utfärdad: 2010-06-23 Hämtad 2013-11-2 

 Skolverket(2010) Ny skollag och förtydligad läroplan för förskolan : Skolverket 

ger förskolehefen stöd  http://www.skolverket.se/publikationer?id=2455 Hämtad 

2013-11-13 

 

Vetenskapsrådet (2013)  http://codex.vr.se/forskningmanniska.shtml Hämtad 

2013-11-24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/#K8
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/#K8
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2455
http://codex.vr.se/forskningmanniska.shtml


 

 

Intervjufrågor - Bilaga 1 

1. Hur arbetar ni med pedagogisk dokumentation på eran förskola? 

2a. Hur har ni lagt upp arbetet kring pedagogisk dokumentation? 

2b. Varför?  

3. Vem ansvarar för det vad som ska tas upp i en pedagogisk dokumentation? 

4. Vad ser ni för möjligheter eller svårigheter med att arbeta kring pedagogisk 

dokumentation? 

5. Finns det några förändringar kring arbetet med pedagogisk dokumentation sen 

ni började arbeta med det?  

 

 

 

  

 


