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Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka hur en dokumentation i förskolan
blir pedagogisk och hur verksamma pedagoger definierar pedagogisk dokumentation.
Likaså har det undersökts om det finns något som hindrar pedagoger till att arbeta med
pedagogisk dokumentation. En ökad förståelse och en fördjupad kunskap om pedagogisk
dokumentation sågs också som ett centralt syfte. Undersökningen genomfördes med
kvalitativa intervjuer av nio verksamma pedagoger. Intervjuerna har transkriberats och
analyserats med en hermeneutisk utgångspunkt. Resultatet visade att det inte är helt enkelt med pedagogisk dokumentation utan att det krävs tid, engagemang och kunskap.
Resultatet visade också att även om samtliga pedagoger i studien menar att de arbetar
med pedagogisk dokumentation så är det tyvärr inte så. Men i resultatet framkom även
att det fanns pedagoger vars arbete och synsätt på pedagogisk dokumentation gick hand i
hand med undersökningens litteratur och tidigare forskning, som bekräftar pedagogisk
dokumentation som ett redskap för utveckling av såväl förskolans verksamhet som pedagogernas arbets- och förhållningsätt.
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1 Inledning
Att säkerställa kvalitén på våra förskolor där barnens utveckling och lärande står i fokus är en
oerhört viktig del i vårt arbete. Det finns höga krav från våra respektive förskolechefer att pedagogisk dokumentation ska användas som ett redskap för att föra utvecklingen på förskolorna framåt. Dahlberg, Moss och Pence (2002) belyser att ”Genom pedagogisk dokumentation
är det även möjligt att överskrida och demokratisera förskolans verksamhet och ge institutionerna möjlighet att vinna en ny legitimitet i samhället”( i Wehner- Godée 2011:13).

Tyvärr har vi som pedagoger själva upptäckt, att många av våra kollegor inte vet vad det är
som gör en dokumentation pedagogisk. ”Den didaktiska resväg för lärande som stakas ut på
en förskola, eller en skola, blir för de inblandade individerna (lärare och elever) endast meningsfull i den mån som dessa processer kan bli ihågkomna, återundersökta, analyserade och
rekonstruerade på ett tillfredsställande sätt” (Rinaldi 2006:78). Många pedagoger tror att de
dokumenterar pedagogiskt fastän de egentligen bara dokumenterar händelser på förskolan.
Palmer (2012) påpekar det faktum att det på många förskolor anses svårt att få in pedagogiska
dokumentationer i det dagliga arbetet.

Den 1 juli 2011 trädde den nya reviderade läroplanen för förskolan i kraft, i vilken det har
tillkommit ett nytt avsnitt som heter Uppföljning, utvärdering och utveckling. I detta avsnitt
framhålls förskollärarens och arbetslagets ansvar ”att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följs upp och analyseras […]” (Skolverket 2010:14)
och ”att verksamheten i sin helhet […] följs upp och utvärderas” (Skolverket 2010:15). Vidare framhålls det även vikten av ”använda olika former av dokumentation och utvärdering som
ger kunskaper om förutsättningarna för barns utveckling och lärande i verksamheten samt gör
det möjligt att följa barns förändrade kunnande inom olika målområden” (Skolverket
2010:15).

Tack vara den reviderade läroplanen har vi under vår studietid kommit i kontakt med begreppet pedagogisk dokumentation i såväl litteratur som på våra arbetsplatser. Att följa läroplanen
och arbeta efter dess innehåll är varje pedagogs skyldighet. Det går inte att frånsäga sig ansvaret för vissa delar med förklaringar som att vi inte har tillräckligt med kunskap om ämnet. Det
ligger i varje pedagogs eget intresse att söka kunskap och ta reda på fakta på bästa sätt, så att
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de samtliga kan utföra sina arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt. Med detta som bakgrund har vi i vårt examensarbete valt att undersöka hur en dokumentation blir pedagogisk,
för det är den frågan som verkar förbrylla flertalet pedagoger. Vi har också valt att skriva om
detta ämne av egenintresse då vi tycker det är intressant att arbeta med pedagogisk dokumentation och vill även själva få en bredare och djupare kunskap om pedagogisk dokumentation
som ett verktyg för att säkerställa och utveckla kvalitén på förskolan.

1:1 Syfte och frågeställning
Vårt syfte med detta examensarbete är att undersöka vad det är som krävs för att en dokumentation i förskolan ska bli pedagogisk och därmed kunna användas som ett verktyg för utveckling, utvärdering och uppföljning av det pedagogiska arbetet i en förskola. Vidare vill vi undersöka hur verksamma pedagoger definierar pedagogisk dokumentation. Vi vill också undersöka om det finns faktorer som hindrar pedagogerna att arbeta med pedagogisk dokumentation. Vi vill även med detta examensarbete ge läsaren och oss själva fördjupade kunskaper om
pedagogisk dokumentation.

Övergripande frågeställning:
Hur blir en dokumentation pedagogisk och därmed användbar som ett verktyg för utveckling,
utvärdering och uppföljning i förskolan?
Frågeställningar:
Hur definierar verksamma pedagoger pedagogisk dokumentation?
Upplever pedagogerna att det finns faktorer som hindrar dem att göra pedagogiska dokumentationer?
Begreppsförklaring: Pedagoger – innefattar både barnskötare och förskollärare
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2 Litteraturgenomgång
I följande kapitel redogör vi för uppkomsten av och de ursprungliga tankarna med pedagogisk
dokumentation. En av författarna till detta examensarbete arbetar på en Reggio Emilia inspirerad förskolan vilket föranleder att det i litteraturgenomgången görs många kopplingar till
Reggio Emilia pedagogikens perspektiv på dokumentation. Lenz Taguchi (2007) menar också
att pedagogisk dokumentation som fenomen har sitt ursprung från Reggio Emilia pedagogikens sätt att utvärdera och dokumentera verksamheten. Wallin (1996) skriver dagens förskolor i sin dokumentation har inspirerats av Reggio Emilia pedagogiken.
Skolverket har 2012 kommit ut med ett stödmaterial för pedagogisk dokumentation, ”Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan – pedagogisk dokumentation” (Palmer 2012).
Skolverket har förstått att den reviderade läroplanen för förskolan har väckt många tankar hos
pedagogerna i landets förskolor, det finns många funderingar om hur utvärdering och uppföljning av både verksamheten och barnens enskilda lärande ska gå till. För att pedagogerna ska
kunna genomföra detta arbete krävs det någon form av verktyg som hjälper pedagogerna att
utföra sitt uppdrag menar Palmer (2012). Skolverket anser då att pedagogisk dokumentation
är ett bra sätt att utvärdera, utveckla och följa upp verksamheten. Även Elfström anser att
”pedagogisk dokumentation är ett bättre verktyg för att utveckla innehållet i förskolan än individuella utvecklingsplaner”( i Björkman 2008:31). I litteraturgenomgången kommer Skolverkets tankar kring pedagogisk dokumentation att belysas. Även kopplingar till annan för
ämnet relevant litteratur kommer att göras.

2.1 Dokumentation ur ett Reggio Emilia perspektiv
Loris Malaguzzi (1920-1994) var inspiratören och den drivande filosofen till det som vi i
Sverige idag kallar för ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt Att genom dokumentation utvärdera, utveckla och följa upp arbetet på förskolan är något som de kommunala förskolorna i
staden Reggio har arbetat med sedan slutet på 60-talet menar Lenz Taguchi (2007). Vidare
påpekar Lenz Taguchi att “ 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” (2007:7). Arbetssättet i Reggio filosofin är att använda dokumentationens kraft att utmana, utveckla och synliggöra barnens lärande och utveckling.
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Reggio pedagogerna i Italien anser att dokumentationer vare sig är tidskrävande eller svåra att
få till. De menar snarare att det inte går att bedriva en förskoleverksamhet utan att dokumentera pedagogiskt. Dokumentationerna är en nödvändig faktor för att kunna utveckla både arbetet
med barnen och oss själva. Det är viktigt att välja ut det som ska dokumenteras med omsorg
för att dessa dokumentationer sedan kan skapa mening åt vårt mål.

Vidare anser Vea Vecchi, ateljerista i Reggio Emilia (Nilsson 2000) att de inte fokuserar på
att dokumentera ett färdigt resultat utan vårt huvudsakliga intresse är vägen dit, barnens egna
processer under arbetets gång. För att på bästa och enklast sätt kunna göra detta menar Rinaldi
att förskolorna ofta använder sig av ett tematiskt arbetssätt där små barngrupper är av största
vikt (Nilsson 2000). Genom att arbeta med barnen i mindre grupper är det “lättare att observera, dokumentera och lära känna inlärningsprocesserna och se hur barnen löser problem tillsammans” säger Rinaldi (i Nilsson 2000:28). Även Palmer (2012) menar att pedagogerna ska
använda sig av ett utforskande arbetssätt där inte kunskapsöverföring är centralt utan snarare
pedagogers förmåga att se och upptäcka barnens egna intressen och vad de är nyfikna på.
Barnens intresse och tankar ska ligga i fokus och mångfalden i barnens tankar ses som en värdefull tillgång för utveckling och inspiration. Dock påpekar Lenz Taguchi att ”[n]är man går
in i ett arbetssätt med pedagogisk dokumentation som arbetsverktyg handlar det inte om en
förändring från ett arbetssätt till ett annat.[…]. Istället handlar det om att ta i bruk ett arbetsverktyg som - kan ligga till grund för ett kontinuerligt förändrings- eller reformarbete på förskolan” (2007:12).

2.2 Konstruktionistiskt synsätt
Pedagogerna i förskolan bör se sig själva som medskapare och medforskare och arbetet bör
ske med filosofin att kunskapen skapar barn och pedagoger tillsammans, ett så kallat kollaborativt arbetssätt ska råda skriver Palmer (2012). En konstruktionistisk teoretisk utgångspunkt i
arbetet på förskolan ska vara grunden för allt arbete. Innebörden av detta menar Palmer
(2012) kan förklaras med att, även om det i förskolan finns givna övergripande mål som varje
pedagog är ålagd att arbeta efter ska pedagogerna inte gå in i exempelvis ett tema med redan
klara mål av vilken kunskap de vill att barnen ska utveckla. Utmaningen ligger i att tillsammans med barnen utforska det de är intresserade av och tillåta dem att få arbeta med sina egna
teorier och funderingar där pedagogernas uppgift inte ligger i att lotsa fram barnen till det rät4

ta alternativet, utan att just tillsammans med barnen upptäcka och utforska och fundera över
händelse och se det som ett lärande i sig. I ett konstruktionistiskt synsätt har miljön, mellanmänskliga relationer och språket stor betydelse, det är i dessa relationer som kunskapen tar
form påpekar Palmer (2012). Om pedagogerna redan på förhand har bestämt vad det är de vill
att barnen ska tillägna sig för kunskap finns det risk för att barnens intresse och nyfikenhet
avstannar anser Elfström och Furness (2010). ”Denna gamla typ av undervisning är mindervärdig och gör hela mänskligheten torftigare, dundrade Loris Malaguzzi” (Wallin 1996:94).
Lenz Taguchi (2007) menar precis som Wallin (1996) att kärnan i det konstruktionistiska synsättet ligger i att allt är i en ständig förändring. Till skillnad då från ett såkallat ”programtänkande som utmärker t.ex. Montessoripedagogiken, Waldorf men även svensk förskoletradition” påpekar Lenz Taguchi (2007:10). Ett perspektiv som styrs av ett programtänk innebär
att bilden av barn och pedagog är oföränderliga menar Lenz Taguchi (2007).

2.3 Reflektion i arbetslaget
För att vi ska få syn på och utmana barnens och pedagogernas lärande krävs det reflektion och
samtal om de dokumentationer som görs anser Wehner-Godée (2000). När vi reflekterar och
tolkar dokumentationerna måste vi förstå att det inte bara är resultatet som räknas utan även
att vägen dit är lika viktig menar Vecchi (Nilsson 2000). Eftersom vi alla har olika ingångssyn
och förväntningar är det viktigt att det inte enbart är ett fåtal pedagoger som gör dokumentationerna och observationerna. Lika viktig är det att vi inte reflekterar ensamma utan att vi gör
dessa analyser av barnens läroprocesser med flera pedagoger. Då ingen av oss äger sanningen
om en dokumentation är det positivt att fler än en pedagog ger sitt perspektiv och synsätt på
en händelse. På så vis kan vi få många olika funderingar om hur barn lär och hur vi vidare ska
kunna utmana dem säger Vecchi (Nilsson 2000). När pedagogerna tittar och försöker att tolka
dokumentationerna kan de reflektera över det som sker i barnens görande och aktiviteter påpekar Palmer (2012). Likaså Åberg och Lenz Taguchi (2005) betonar vikten av kollegial reflektion. ”Det är vår gemensamma reflektion kring dokumentationen som kan göra en skillnad, för barnens lärande men även i termer av demokrati och etik i det pedagogiska arbetet
med barnen” (Åberg & Lenz Taguchi 2005:19).
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2.4 Läsning av dokumentationen
Att göra en läsning av dokumentationerna kan samställas med att pedagogerna delger varandra sina tankar om dokumentationen. Dokumentationen ska ses med olika perspektiv, det
förväntas alltså inte att den som gjort dokumentationen ska ge svar på vad som har hänt, eller
hur det gick till. Det handlar snarare om att ”våga se och lyssna till det som sker och ställa sig
undrande, frågande, fascinerad eller förbryllad inför en händelse” menar Palmer (2012:53).

Frågor som är bra att fundera över och ta upp till diskussion i reflektionsarbetet kan se ut på
följande sätt:
● Vad gör barnen?
● Vilka frågor och problem är de intresserade av?
● Vad skulle de kunna bli intresserade av i ett fortsatt utforskande?
● Hur kan man utmana barnen att våga pröva nya tankegångar, strategier, ord och
begrepp?
● Vad behöver personalen ta reda på mera genom att diskutera med barnen?
(Palmer 2012:55).

Då pedagogerna gör en dokumentation skapas en bild av en händelse, det lämnas kvar ett avtryck av en aktivitet som sedan det kan arbetas vidare med. Både Palmer (2012) och WehnerGodée (2000) påpekar vikten av att pedagogerna inser att det inte finns någon observation
som är objektiv. Det finns ingen sanning i en dokumentation och alla har vi olika tolkningar
av vad som tycks hända på en bild eller i en filmsekvens. Eftersom pedagogerna ständigt gör
val då de dokumenterar gör deras observationer till subjektiva. En annan pedagog eller barn
hade med största sannolikhet gjort andra val, menar Wehner-Godée (2000). Då vi reflekterar
över dokumentationerna tillsammans kan vi göra dem mindre subjektiva säger Vecchi först då
kan vi få fram kärnan i en händelse (Wehner-Godée 2000).

2.5 Reflektion tillsammans med barnen
Lika betydelsefullt som det är att pedagogerna reflekterar tillsammans är det att ge dokumentationerna tillbaka till barnen. Utbildningsdepartementet framhåller att ”[b]arn ska vara delaktiga i dokumentationen och deras röster ska lyftas fram”(2010:19). Då barnen får se dokumentationerna blir de medvetna om sina teorier och kan då vidare diskutera dem, barnens hypote6

ser och frågeställningar ger oss sedan en antydan om vilket spår vi ska arbeta vidare med.
Samtidigt som barnen gemensamt reflekterar runt en dokumentation ges det tillfälle för barnen att lära av varandra och att de får en bredare insikt av sitt eget lärande (Nilsson 2000).
Barnen och pedagogerna kan tillsammans väcka nya frågor och se nya utmaningar i dessa dokumentationer. Palmer (2012) framhåller vikten av dialogen mellan barn och pedagoger för
att läroprocessen och synliggörandet av vidare forskning ska bli tydligt. Barnens delaktighet i
tolkandet av dokumentationerna är en viktig faktor som inte får förbises. Barnens frågor och
tankar är det som ska vara det centrala i samtalet skriver Palmer (2012). Men det som är av
störst betydelse är inte att barnen får kunskap om något specifikt utan den process de själva
genomgår och deras insikt av att ”de kan ta reda på saker själva – och just det är ett hopp för
framtiden” poängterar Rinaldi (i Nilsson 2000:29).

2.6 Barnsyn och förhållningssätt
Då det är pedagogernas egna värderingar som ligger till grund för hur en dokumentation tolkas är grundstenen i ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt en gemensam barnsyn. Utbildningsdepartementet påpekar att ”[a]ll form av utvärdering ska utgå från ett tydligt barnperspektiv” (2010:17). Rinaldi menar att arbetssättet i Reggio Emilia filosofin inte är en uttalad
pedagogik som man kan ta efter utan den bygger på gemensamma värderingar (Nilsson 2000).
Likaså var det därför som Malaguzzi inte skrev ned sina pedagogiska tankar hävdar Wallin
(1996), han menade att det var viktigare att fokusera på det praktiska och inte på den teoretiska biten. Ett pedagogiskt arbete inte är något förutbestämt utan hela tiden föränderligt ” Vi
kan inte stå inför ett modernt barn av idag framför oss och se bilden av gårdagens barn från en
annan tid” menade Malaguzzi (i Wallin 1996:40).

Även Lenz Taguchi (2007) framhåller vikten av pedagogernas förhållningssätt. Hon menar
att hur vi väljer att vara som pedagoger och vilken barnsyn vi väljer att ha speglar sig i hur arbetat med barnen fungerar men också i de dokumentationer som görs på förskolan. Vidare säger Lenz Taguchi (2007) att pedagogernas barnsyn inte enbart grundar sig i dem själva, det
har i allra största grad med att göra med pedagogernas omgivning. Det är i deras interaktion
med andra som det skapas ett gemensamt förhållningssätt. Lenz Taguchi (2007) kopplar också
ihop pedagogernas barnsyn med makt. Pedagogernas förhållningssätt speglar sig i den makt
de medvetet eller omedvetet har över barnen.
7

När jag t.ex. väljer att placera målarfärg och penslar högt upp på hyllan […], är jag
delaktig att producera makt med utgångspunkt från en diskurs som i praktiken uttrycker att små barn inte kan hantera penslar och färg utan vuxenkontroll.
(Lenz Taguchi 2007:18)

Palmer (2012) menar också att dokumentationerna inte enbart speglar det som händer i verksamheten utan också visar på vilket förhållningssätt, synsätt och etiska normer pedagogerna
har och arbetar efter. Pedagogerna ska inte bara reflektera över det barnen gör utan de måste
även se sin egen roll i det hela (Palmer 2012). Klimatet på förskolan bör vara ett sådant där
pedagogerna kan föra dialoger med varandra och kritiskt kunna granska både sin egen roll och
kollegornas medverkan i en dokumentation. Vidare är det då viktigt att det ges utrymme att
som pedagog få misslyckas men också att det ges möjlighet att lära av sina misstag. Dock kan
det vara svårt att ställa sig kritisk till sitt eget arbets- och förhållningsätt påpekar Palmer
(2012).

2.7 Olika sätt att dokumentera
Pedagogerna i Reggio betonar att det inte på något sätt enbart är fotografier som gör en dokumentation, däremot kan det verka så eftersom det är bilderna som är det som syns mest.
Arbetet runtomkring, att lyssna på barnen, ta reda på vad det är de är intresserade av och sedan försöka att förstå hur de lär, syns inte på bilderna men är en av grundpelarna i arbetet med
dokumentationer, ”känner vi inte barnen, kan vi inte förnya förskolan”(Nilsson 2000:31).
Wehner-Godée (2000) talar om vikten av att kunna dokumentera med hjälp av olika medier.
Rinaldi har under en föreläsning sagt följande: ”Kamerans språk är inte det samma som videokamerans, och det skrivna inte det samma som det talade. Om samma process dokumenteras med olika medium blir tolkningen annorlunda. Detta innebär inte att dokumentationen förlorar sitt värde utan att vi behöver mer dokumentation” (i Wehner-Godée 2000:73).

FOTO: Både barn och pedagoger kan enkelt använda kameran för att dokumentera. Ytterligare en fördel med kameran är att bilderna ger tydlig bild att reflektera runt. Vad som är bra att
tänka på om pedagogen till exempel vill fånga en konstruktionsprocess är att fokusera på det
som händer och inte lägga vikt vid att få med barnens ansiktsuttryck menar Wehner-Godée
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(2000) Eftersom det i slutändan är det inte barnens miner utan själva konstruktionsmomentet
som det ska reflekteras kring säger Wehner-Godée (2000) .
FILM: ”Filmandet innebär ett slags särskilt seende där det blir möjligt att fånga sekvenser och
flöden, rörelser, ljud och kroppsspråk. /---/. Om filmen projiceras på en vägg kan barnen vara
i sin dokumentation […] och leka vidare i sin upplevelse” (Palmer 2012:51). Film är ett bra
sätt att ge tillbaka dokumentationen till små barn vars kommunikationsförmåga är begränsad
skriver Palmer (2012).

SPELA IN LJUD: Genom ljudupptagning kan vi bidra till att även få med sådant som ligger
utanför den dokumenterade händelsen. Ex rytmen och ljudet som uppkommer då vi går i en
trappa. Då vi lyssnar på de inspelade ljuden kommer minnen och känslor tillbaka från det aktuella tillfället (Palmer 2012).

SPALTDOKUMENTIONER: Ett schema med tre spalter som har varsin rubrik: gör, säger
och reflektioner. Spaltdokumentationerna kan med fördel göras på ett litet större papper, på så
vis kan dokumentationen bli tydlig och tillgänglig för barnen skriver Palmer (2012). Likaså
finns det plats för den som observerar att rita av ett händelseförlopp. Dock bör man tänka på
att inte börja med att dokumentera för mycket menar Wehner-Godée (2000).

2.8 Etiskt förhållningssätt
När pedagogerna dokumenterar har de också ett krav på att tänka etiskt och handla efter läroplanens värdegrund påtalar Palmer (2012). Pedagogerna i förskolan ska ha ett etiskt förhållningssätt som ska genomsyra verksamheten där ”människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet” (Skolverket 2010:4) ska finnas med som en självklar del i arbetat med barnen.

Då pedagogerna ska utföra en observation kan det med all rätt finnas barn som inte vill vara
med på film eller som inte vill bli fotograferade. Det ligger på pedagogernas ansvar att vara
uppmärksam på om barnen vill bli dokumenterade eller inte skriver Palmer (2012). Vidare
menar Palmer (2012) att särskilt om pedagogerna arbetar med barn i de yngre åldrarna är det
viktigt att kunna se och tolka deras kroppsspråk, och om de visar med sina gester att de inte
9

vill vara med måste pedagogerna självklart respektera detta. Likaså gäller det om barnen dokumenterar varandra, gör de yngre barnen motstånd till dokumentationen måste pedagogen
ställa sig på det lilla barnets sida och agera som dess talesman.

Det är också viktigt att göra barnen delaktiga i efterföljande dokumentationsarbete, samtliga
barn ska ha rätt att välja vilka bilder som ska tas med eller tas bort från en dokumentation
(Palmer 2012). Likaså finns det i dagens mångkulturella samhälle föräldrar som motsätter sig
att barnen finns med på diverse dokumentationer påpekar Wehner-Godée (2000). Detta är då
något som samtliga pedagoger måste ta ställning till och respektera. Därför menar Palmer
(2012) att fokus bör ligga på det som händer och inte på barnet i sig självt, det är lärandeprocessen som ska fångas och dokumenteras.

2.9 Kritiska röster
Bjervås (2011) tar upp att även om det finns många vinster i att arbeta med pedagogisk dokumentation i förskolan riktas det även en viss kritik mot metoden. Det finns etiska aspekter
av pedagogisk dokumentation där kritiker ställer sig frågande om ”synliggörande alltid positivt för den som synliggörs?”(Bjervås 2011:73). Vilket förhållande skapas det barn emellan då
de blir dokumenterade av kamraterna och själva ska dokumenterar dem, frågar sig Bjervås
(2011). Ytterligare en aspekt som kritikerna framhåller är dokumentation kopplat till övervakning. ”Kritiska röster frågar om barnen genom förskolans dokumentationsprojekt kommer
att acceptera ett samhälle där olika tekniker för övervakning används, utan att ifrågasätta detta” menar Bjervås (2011:73).

Lindgren (2008) anser att kraven på utvärdering och uppföljning i den offentliga sektorn har
ökat avsevärt. ”Ett av de hungrigaste utvärderingsmonstren finns utan tvekan inom utbildningsområdet […]” (Lindgren 2008:20). Hon refererar till Power (1997) som beskriver ett
granskningssamhälle som i allt större utsträckning misstror professionell kompetens. Naturligtvis finns det goda skäl med utvärdering och uppföljning skriver Lindgren (2008) för t.ex.
kvalitets och verksamhetsutveckling, att du som medborgare ska få möjlighet till insyn och information i den offentliga verksamheten. Men det goda syftet fallerar när utvärderingen bara
blir en rutinmässig aktivitet som inte leder framåt poängterar Lindgren (2008). Rombach och
Sahlin Andersson 1995 samt Dahler- Larsen 2000 framhåller att:
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Utvärderingsmonstret kostar givetvis massor med pengar att föda, tar stora personella resurser i anspråk och stjäl också tid och pengar från andra aktiviteter, men med
risk att kallas omodern och bakåtsträvande vågar ingen ifrågasätta dess hunger. Att
utvärdering är bra, gör gott och är nyttigt är nämligen ett så givet synsätt i dagens
samhälle att den inte ens behöver sägas. Utvärdering har därmed blivit en social
norm som säger att du ska kontinuerligt vilja dokumentera, granska och övervaka
dig själv, dina kollegor och ert gemensamma arbete.
(citerat efter Lindgren 2008:19)

”Svensk förskola är numera en del av en stark bedömningskultur. /---/. En avhandling från
Göteborgs universitet visar hur förskolepersonal genom att göra pedagogiska dokumentationer av verksamheten även gör bedömningar av förskolebarn” skriver Arpi (2011). Dock menar Wehner-Godée (2011) att allt fler börjar ifrågasätta hur dokumentationer används när det
gäller utvärdering och bedömning vilket är bra menar hon ”eftersom både syfte, etiska och teoretiska ställningstagande många gånger är mycket otydliga, motstridiga eller saknas
helt”(2011:15). Skolverket påpekar att: ” Utvärderingen visar att barnens individuella utveckling alltmer fokuseras i förskolan, ibland med skolan som förebild. Det är vanligt att enskilda
barns utveckling kartläggs, observeras och dokumenteras” (2004:181).
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3 Metod
I detta kapitel kommer examensarbetets tillvägagångssätt gällande vetenskapsteori, metodbeskrivning, val av intervjupersoner, genomförande, tillförlitlighet och äkthet, bearbetning och
analys av intervjuer och etiska överväganden att presenteras. Avslutningsvis förs också en
metodkritisk diskussion. Författarna av examensarbetet har under processen försökt att ha ett
öppet perspektiv på insamlad data för att på så vis i förhand inte påverka studiens utgång gällande resultat, analys och påverkan av respondenter.

3.1 Hermeneutisk vetenskapsteori
Författarna har antagit en hermeneutisk ansats i sin forskning. Att tolka och förstå är huvudbegreppen inom hermeneutiken menar Johansson(2000). Innan vi går in i en tolkningsprocess
så har vi en viss förförståelse för hur och vad vi ska tolka skriver Ödman (1979:81).”Den ger
riktning i vårt sökande. Det är den som avgör vilken aspekt vi lägger på det föremål som studeras. […] utan förförståelse inget problem och inget som kan ge ledtrådar”. Genom förförståelsen skaffar vi oss en preliminär tolkning som sedan vägleder oss genom de mer noggrannare undersökningarna av vårt material. Dessa undersökningar kan då antigen ” styrka den
preliminära tolkningen eller leda till en revision av denna ” påpekar Johansson (2000:71), vilket leder till en vidgad förståelse.

3.2 Metodval
Eftersom syfte med examensarbetet är att undersöka pedagogers kunskap och tankar kring
pedagogisk dokumentation, valdes det en kvalitativ metod då materialet samlades in. Till
skillnad från en kvantitativ metod som används för att mäta och skapa statistik så kännetecknas den kvalitativa metoden av att ”de använder inte siffror och tal. De inbegriper eller resulterar i verbala formuleringar, skrivna eller talade” (Backman 2008:33). ”Huvuduppgiften för
det kvalitativa synsättet är att tolka och förstå de resultat som framkommer, inte generalisera,
förklara och förutsäga” (Stukat 2011:36). Vid en kvalitativ metod ges det möjligheter till en
bättre helhetsförståelse av det valda undersökningsområdet påpekar Larsen (2007) då eftersom vi här kan gå in på djupet.
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Att använda sig av intervjuer som arbetssätt är vanligt vid en kvalitativ metod framhåller
Stukat (2011). Johansson och Svedner anser att ”[i]ntervjun ger, rätt använd, kunskap som är
direkt användbar i läraryrket” (2006:41). En intervju kan bestå av olika grader av struktur
skriver Larsen (2007). En strukturerad intervju innehåller färdiga frågor och en ostrukturerad
innehåller endast frågeområden. Det aktuella arbetets intervjuförfarande är semistrukturerad
och Ruane (2006) framhåller att en intervjuguide som är tillräckligt strukturerad för att intervjun inte ska bli helt osystematisk men ändå ge utrymme till att variera frågorna efter respondentens svar är att föredra. Dock är det viktigt menar Trost (2005) att vi ändå styr intervjun så
att den möter vårt syfte.

3.3 Urval
I inledningen av studien föreföll antalet 12 utgöra ett tillräckligt stor antal respondenter för att
besvara studien syfte på ett relevant sätt. Ett bortfall på tre respondenter gjorde att den faktiska summan intervjusvar slutade på nio. Trost (2005) påpekar att hur stort urvalet ska vara
beror på studiens syfte. Dock framhåller han att ett litet antal intervjuer är att föredra då det
insamlade materialet annars kan bli alldeles för stort. För en av författarna blev urvalet ett bekvämlighetsurval - ”Det innebär att man tar vad man råkar finna […]” menar Trost
(2005:120). Detta resulterade i tre respondenter. Via en annan pedagog fick författaren även
tag på en respondent som arbetar på en förskola i ett ytterområde av kommunen, denna intervju skedde via mail pga. svårigheter att få till ett möte. De övriga respondenterna, valdes ut
med hjälp av den andre författarens förskolechef. Dessa respondenter hade en kunskap och
arbetade aktivt med pedagogisk dokumentation i verksamheten. Bryman (2011) benämner
detta målinriktade eller målstyrda urval - medvetet valda respondenter som besitter den kunskap som belyses i frågeställningen. Respondenterna blev självklart informerade om att författarens förskolechef då visste vilka det var som medverkade i intervjuerna - dock var det inget
som någon av respondenterna motsatte sig. Att respondenterna var av olika yrkeskategorier
var ett medvetet val av författarna då intervjusvaren från respondenterna önskades representera förskolans personalsammansättning på ett så troget sätt som möjlig.

3.4 Genomförande
Samtliga intervjuer inleddes med att informera respondenterna att medverkan i intervjun var
frivillig och att de när som helst under intervjuns gång fick avbryta om de så önskade. Förfat13

tarna informerade inledningsvis också om de forskningsetiska ramar som gäller för ett examensarbete. Vidare informerades också respondenterna om syftet med arbetet.

Samtliga intervjuerna utom den via mail genomfördes på respektive respondents egen förskola, allt för att skapa en så trygg miljö för respondenterna som möjligt. Författarna använde en
diktafon under intervjuerna. ”Fördelen med denna typ av registrering är givetvis att intervjupersonens svar registreras exakt” (Patel & Davidson 2003:83). Det gav även författarna möjlighet att ägna full uppmärksamhet åt respondenterna. Dock hade en av respondenterna en
egen reflektion om att bli inspelad under en intervju, respondenten menade att då en intervju
sker med papper och penna finns det större utrymme för respondenten att fundera över sina
svar och kanske komma på något mera under tiden som intervjuaren skriver ner svaret. Men
respondenten ifråga hade inget emot att bli inspelad under intervjun det vara mera frågan om
en personlig reflektion som delgavs.

Författarna avsatte 30 minuter per intervju för att slippa tidspress. I en provintervju som författarna genomförde på den egna förskolan kunde tidsramen och intervjufrågornas relevans
diskuteras och utvecklas så att de passade examensarbetets syfte. Provintervjuerna gav även
författarna möjlighet att öva på sin intervjuteknik. Att få sitta ostört är viktigt, dels för att respondenten ska kunna känna sig bekväm med att svara på frågorna men också för att behålla
kontinuiteten i intervjun (Bell 2006). Vid samtliga intervjuer i denna undersökning respekterades våra krav på enskildhet av de kollegor som var verksamma på respondenternas förskolor.

Då intervjuerna ej skedde samtidigt förde författarna en dialog med varandra efter varje
genomförd intervju för att stämma av och kontrollera om den genomförda intervjun givit upphov till följdfrågor. Detta betydde att författarna kunde genomföra så lika intervjuer som möjligt vilket får stor betydelse i resultatet och analysen av intervjuerna. Varje intervju avslutades
med att respondenten fick en fråga om det var något som denne ville lägga till eller ändra på.

3.5 Bearbetning och analys
Bell (2006) påpekar att undersökningsmaterialet måste bearbetas och analyseras innan det kan
ses som en tillgång för undersökningens syfte. Metoden som författarna valde att använda be14

nämns innehållsanalys-”[d]et inbegriper ett sökande efter bakomliggande teman i det material
som analyseras […]”(Bryman 2011:505).

Så snart som möjligt efter varje genomförd intervju transkriberades dessa, medan intervjuerna
fortfarande var färskt i minnet. Att intervjuerna är transkriberade innebär att författaren så ordagrant som möjligt med hänsyn till otydligheter och låg ljudnivå har skrivit ner det respondenterna sagt i ett dokument. Transkriberingen skedde på ett systematiskt sätt vilket innebar
att samtliga dokument hade samma överskrifter, uppdelade efter intervjufrågorna, och struktur
så att författarna sedan lätt skulle kunna urskilja mönster och på så vis finna det väsentliga
och betydelsefulla i varje intervju.

Resultatbearbetningen påbörjades med att läsa igenom såväl den egna som den andra författarens texter för att skapa ett helhetsintryck. Patel och Davidson (2003) påpekar att man bör läsa
igenom materialet ett flertal gånger då det kan ge upphov till nya tankar och idéer. Vilket också författarna gjorde och under materialgenomgången hölls ett öppet perspektiv av författarna
för att undvika egenpåverkan av resultatet. Författarna använde sig av en överstrykningspenna
för att i sin egen text markera det som var intressant för studiens syfte. Författarna bytte sedan
texter för att kontrollera det som markerats men även för att se över så inget intressant missats. Dock plockades aldrig något en respondent sagt ur sitt sammanhang. Stycken som författarna gemensamt kom fram till hade betydelse för syfte och frågeställningar valdes ut och av
dessa stycken skedde sedan en fördjupad läsning och analys.

3.6 Tillförlitlighet och äkthet
Att examensarbetet genomfördes med två författare kan förefalla komplicerat då hänsyn, respekt för varandras åsikter och avstämning under processens gång är centrala, vilket av tidsskäl kan vara svårt att få till. Bryman (2011) hänvisar till begreppet reliabilitet, där man skiljer
på intern och extern reliabilitet. Med intern reliabilitet menas att de som genomför studien är
överens om hur de ska tolka intervjuer och material skriver Bryman (2011). Att vara ensam
författare borde vara ett lättare alternativ då det exempelvis under datainsamlingen inte ständigt behöver återkopplas till den andra författaren. Men då författarna har haft många och
regelbundna reflektionstillfällen anses risken för olikheter i tolkningen av data och tillvägagångssättet i intervjuerna minimerats.
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I arbetet kan författarna se av respondenternas svar att om mängden respondenter ökat hade
resultatet ej förefallit annorlunda då olikheterna i respondenternas svar inte var så stor. Detta
tyder på författarna hade fått likvärdiga svar även om respondenterna varit flera vilket i sig
inte hade tillfört examensarbetets resultat något extra. Dock menar Svenning (2003) att det är
viktigt att inte generalisera för mycket. Arbetet kan ha fått ett annat resultat om den genomförts i en annan del av landet även om respondenterna till antalet hade varit den samma. Detta
kallas för extern reliabilitet och står enligt LeCompt och Goetz (1982) för ”den utsträckning i
vilken en undersökning kan upprepas (replikeras)”( i Bryman 2011:352).

Patel och Davidson (2003) skriver att då en studie genomförs med inspelade samtal kan detta
ses som en ökad tillförlitlighet av studiens resultat eftersom ett inspelat material kan lyssnas
på om och om igen för att kontrollera att det som respondenten sagt uppfattats rätt. Vidare kan
val av respondenter också vara avgörande för resultatet. Om författarna valt respondenter utan
att i förväg vetat om de varit förtrogna med pedagogisk dokumentation kunde examensarbetets syfte fallerat. Att få svar av respondenter där författarna på förhand vet att de har kunskap
om det aktuella ämnet borde ses som en väg att nå tillförlitlighet i studiens resultat. Likaså har
deras tankar verifierats gentemot studiens litteraturbakgrund som visar på att de var väl förtrogna med ämnet. Svenning (2003) menar att då ” det verkar finnas en överensstämmelse
mellan teori och empiri […] är det absolut mest dominerande sättet att bedöma validitet på”
(2003:66).

3.7 Forskningsetik
Johansson och Svedner menar att ” deltagarna inte får föras bakom ljuset beträffande undersökningens syfte, de skall ha fått tillfälle att ge informerat samtycke till sin medverkan och
ska närsomhelst kunna avbryta sitt deltagande, utan att behöva oroa sig för negativa konsekvenser” (2006:29). I studien har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2002).
Den första principen är informationskravet vilket betyder att forskaren ska informera deltagarna i studien om dess syfte och att deras medverkan är frivillig samt att de närsomhelst kan
avbryta sin medverkan. Detta informerades också respondenterna om innan intervjuns början.
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Den andra principen är samtyckeskravet som innebär att deltagarna har rätt att själva bestämma över sin medverkan och att minderåriga måste ha vårdnadshavarens samtycke. Vi informerade respondenterna i studien att de själva bestämde över sin medverkan och om de valde
att avbryta intervjun skulle detta inte få negativa konsekvenser för dem.

Tredje principen innefattar konfidentialitetskravet som innebär att alla uppgifter som rör de
medverkande i studien skall behandlas med största konfidentiallitet. Likaså ska personuppgifterna om de medverkande förvaras så att ingen obehörig kan komma åt dem. Respondenterna
informerades om detta och fick veta att författarna ämnar radera det inspelade materialet efter
att arbetet är slutfört. Likaså talade vi om för respondenterna att deras namn, arbetsplats eller
hemort inte kommer att tas upp i studien.

Den fjärde principen är nyttjandekravet vilket innebär att det insamlade materialet endast får
användas i forskningssyfte . Respondenterna informerades om detta.

Åtta av nio intervjuer genomfördes i enskilda samtal där respondenterna informerades om de
etiska principerna som författarna valt att följa under studien. En intervju har genomförts via
mail och då har dessa principer bifogats.

3.8 Metodkritik
En nackdel med intervjuer som Patel och Davidson (2003) tar upp är att det finns en risk att vi
påverkar respondentens svar med våra gester och ansiktsmimik. Om vi personligen ogillar respondentens svar kan det visa sig i våra rörelser och därmed påverka respondentens kommande svar. Johansson och Svedner hänvisar till forskning som visar att ”även utbildade intervjuare har svårt att undvika att deras inställning till vad intervjun handlar om påverkar vad de intervjuade svarar” (2006:47). Studiens författare har personliga relationer med ett par av respondenterna vilket kan ha påverkat svaren i intervjun. Att välja respondenter där det inte
funnits en personlig relation hade kanske varit att föredra för att få fram så korrekt fakta som
möjligt. Likaså kan det ha varit mindre lämpligt att ur ett frivillighetsperspektiv tagit emot
förskolechefens namnförslag. Dessa respondenter kan ha känt sig mer eller mindre tvingade
att ställa upp.
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I undersökningen deltog endast 9 respondenter vilket kan innebära att om respondenterna till
antalet varit flera hade resultatet fått ett annat utfall. Likaså hade resultatet kunnat vara annorlunda om arbetet hade genomförts med en enkätundersökning. Att använda sig av enkäter
hade säkerligen underlättat för författarna då transkribering av inspelade intervjuer tar oerhört
lång tid och kräver mycket arbete. Men vid en enkätundersökning hade det inte funnits möjligheter till följdfrågor inte heller hade respondenterna haft möjlighet att be om förtydligande
då något var oklart.
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4 Resultat och analys
Här presenteras resultatet av genomförda intervjuer i löpande text. Kapitlet är uppdelat efter
intressanta områden, vilka har tydliga kopplingar till syfte och frågeställningar, som framkom
i bearbetningen av materialet. En del av respondenternas svar kommer att belysas. En analys
kommer också att presentera efter varje resultat, där koppling till litteraturgenomgången görs.

4.1 Hur en dokumentation blir pedagogisk
Flertalet respondenter menade att det som gör en dokumentation pedagogisk var samtal. Samtal mellan pedagogerna själva men också mellan barn och pedagoger och att dessa samtal sedan bör analyseras och bearbetas, gärna mer än en gång. Likaså visade det sig vara av vikt att
få ner innehållet i samtalen på papper.
Pedagog 4 sa att:
”det är ju först nu då vi börjar reflektera och utveckla eller går vidare med dokumentationen som det blir en pedagogisk dokumentation innan kanske vi diskuterade mera sinsemellan utan att få ner det någonstans – men någon pedagogisk
dokumentation var det ju inte”.

Likaså var det flera av respondenterna som menade att för att en dokumentation ska bli pedagogisk krävs det något mera, den ska vara ett sätt att föra arbetet på förskolan framåt. Ledord
som reflektion, observation och utveckling var centrala i deras resonemang. En av respondenterna förklarade det såhär:
”ja det finns ju vissa grundprinciper som man aldrig kan frångå i en pedagogisk
dokumentation det är att man observerar, dokumenterar och reflekterar. Detta
går som i en cirkel, en ständig spiral. Detta innebär ju också att vi kan ta tillvara
på barnens intresse på ett annat sätt an vad vi gjort innan. Det innebär också en
större förståelse och en medvetenhet om vårt arbete, vi kan säkerställa vår kvalité
på ett annat sätt än vad vi gjort innan – och det är ju då vårt arbete som vi utvärderar” (ped. 2).
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För ett par av respondenterna var innebörden av pedagogisk dokumentation starkt kopplat till
ett verktyg för att visa på barnens lärande och kunnande.
”Att synliggöra barns lärande. Att se till varje barn vad dom kan” (ped.1)

4.1.1 Analys
I resultatet framgick det att även om samtliga respondenter ansåg sig ha kunskaper om hur de
ska gå till väga för att en dokumentation ska bli pedagogisk fanns det tydliga skillnader i deras svar. Samtliga respondenter menade att de arbetade med pedagogisk dokumentation på
sina förskolor och samtliga hade de svar på vad det var som krävdes för att en dokumentation
skulle bli pedagogisk. En del av pedagogerna verkade ha kommit längre i sitt dokumentationsarbete, detta baserar vi på deras svar och tankar kring ämnet, då vi kopplar deras svar till
vår litteratur. I de allra flesta av respondenternas svar kunde vi tyda in att de har ett speciellt
förhållningssätt till barnens lärande. De intresserar sig för processerna och fångar upp det de
ser barnen är intresserade av och stor del av deras arbete går ut på att låta barnen upptäcka och
utforska och sedan själva vara med att dokumentera. Detta påpekar även Åberg och Lenz Taguchi (2005) som säger att göra en dokumentation av en aktivitet inte är vidare problematiskt.
Det är först när dokumentation hjälper till att föra arbetet på förskolan framåt som den blir
pedagogisk. Precis som Wallin (1996) talar några av respondenterna att arbetet med pedagogisk dokumentation är något som hela tiden går i en cirkel.

Observation - dokumentation - tolkning leder till nya observationer - nya dokumentationer - nya tankar och tolkningar som leder till projektering av nya teman att observera - dokumentera - tolka enligt ytterligare hypoteser - detta i all oändlighet - i
en spiral som sträcker sig mot framtiden. En föränderlig pedagogik i en föränderlig
värld.
(Wallin 1996:133)

Några av respondenterna menade att det var barnens kunskap och synliggörandet av den som
gjorde en dokumentation pedagogisk. Att använda sig av pedagogisk dokumentation som ett
verktyg för att konstatera vad barnen kan eller vad de har lärt sig går emot allt som vi har lärt
oss om pedagogisk dokumentation. Här menar vi finns det risk för att det sker en bedömning
av barnen. Precis som i de utvecklingspsykologiska observationer som det gjordes mycket av
tidigare i förskolan. Om vi tittar och fokuserar på vad barnen kan borde det då också rimligt20

vis finns saker som barnen inte kan? Går det att mäta kunskap och vad är viktigt att barnen
kan just nu och vem bestämmer det, undrar vi? Förskolans läroplan framhåller tydligt att det
inte får ske någon bedömning av barnen.

Läroplanen innehåller inga mål för vad enskilda barn ska ha uppnått vid olika tidpunkter eller i olika åldrar. Det finns inte heller fastställda normer eller nivåer för
barns förmågor eller kunskaper. Kunskapen om varje barns lärande och utveckling
ska heller inte användas för att kategorisera, sortera eller jämföra barnen, utan utgöra
underlag för planering av den fortsatta verksamheten med barnen. Det övergripande
syftet med uppföljningar och utvärderingar är att de ska bidra till att verksamheten
utvecklas och därmed varje barns förutsättningar för utveckling och lärande.
(Utbildningsdepartementet 2010:19)

Lenz Taguchi (2007) framhåller såväl den egna som barnens fortlöpande läroprocesser som
uppstår då pedagogiska dokumentationer används på rätt sätt. Används däremot dokumentationerna för att visa vad barnen hittills lärt sig eller för att visa vilka mål som uppnåtts leds
inte barnens eller den egna lärprocessen framåt och vidare påpekar Wehner-Godée (2011).

4.2 Pedagogernas definition av pedagogisk dokumentation
Efter att ha frågat respondenterna vad en pedagogisk dokumentation är, bad vi dem ge ett exempel på hur det kan gå till för att göra en pedagogisk dokumentation.
”Det kan vara så att vi har ex tema vatten. Under denna ”vatten” promenad så
fotar vi det barnen ser. Barnen är ju med i denna process också. Ibland tar barnen själva kort och när vi är färdiga med denna dokumentation sitter vi ned med
barnen och tittar på bilderna, barnen får reflektera kring bilderna. Därefter sätter
vi oss ned i våra reflektionsgrupper och tittar på det barnen har sagt och på bilden och ser hur vi kan gå vidare med dokumentationen. Vad är barnen mest intresserade av, vad det något de fastnade för och hur kan vi gå vidare med
det”(ped.6).
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Pedagog nummer 8 förklarade sitt arbete med pedagogisk dokumentation såhär:
”Nu har det blivit så att jag tar kort på själva händelsen, och det har då varit från
vårt tema. Sen har jag tagit kanonen och visar de här bilderna väggen och diskuterar med barnen och barnen har fått diskutera själva. Sen har jag skrivit ner som
en reflektion – och då blir den pedagogisk, i och med att man har pratat om bilderna. Eller så kan jag göra på ett annat sätt, att jag först skriver ut en dokumentation med bilder och så sedan går jag tillbaka med den till barnen och pratar och
får då nya svar som jag då skriver ihop ytterligare och då blir den bearbetad, sen
kan jag hänga upp den på väggen och då kanske det kommer andra barn och pratar om bilden och då blir den ju bearbetad igen, eller så kan jag ta den med mina
kollegor”.

Några av respondenterna hade svårt att ge exempel på en pedagogisk dokumentation.
” Tycker det är så svårt att beskriva. En pedagogisk dokumentation kan vara t.ex.
du ser hur ett barn fungerar i grupp, det kan vara något som ett barn har lärt sig,
att man går vidare med det. Något som ett barn håller på att lära sig eller bara
något som ett barn gör som du sen går vidare med den och utvecklar hur det har
blivit sen”(ped. 7).

4.2.1 Analys
Att arbetet med pedagogisk dokumentation är komplicerat och att visade sig tydligt i respondenternas svar, innebörden och tillvägagångssättet i en pedagogisk dokumentation är inte en
självklarhet för samtliga pedagoger. Återigen fanns det en märkbar skillnad i respondenternas
svar. En del av respondenterna kunde omedelbart ge ett exempel på hur det gick till på deras
förskola för att skapa pedagogiska dokumentationer. Tyvärr visade det sig att ett fåtal av respondenterna hade betydligt svårare att ge exempel på pedagogiska dokumentationer vilket
får oss att undra om de verkligen är på det klara med hur en dokumentation blir pedagogisk?
”Men det tar tid och kraft att lära sig dokumentera såväl rent tekniskt/metodiskt som pedagogiskt/filosofiskt och teoretiskt” menar Wehner- Godée (2011:13).
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Att få konkreta exempel av respondenterna hur de rent praktiskt arbetar med att skapa pedagogiska dokumentationer var oerhört betydelsefullt. Det gav en ökad och bättre förståelse för
hur en dokumentation blir pedagogisk, speciellt eftersom respondenternas tillvägagångssätt
återigen kan kopplas och stämmer överens med vår lästa litteratur. Även här tryckte dessa pedagoger på att det var viktigt med reflektion med kollegor men också mellan barnen och pedagogerna.

4.3 Varför pedagogerna arbetar med pedagogisk dokumentation
Samtliga respondenter ansåg att de arbetade med pedagogisk dokumentation men p.g.a. olika
orsaker.
”Ja det är ju ett arbetssätt vi är ålagda att genomföra. Det är ju därav det bottnar.”(ped. 3).
”För att synliggöra barnets utveckling för både dem själva, föräldrarna och oss
pedagoger, så vi vet vad vi behöver jobba med. För att dokumentera verksamheten för pedagoger, barn, föräldrar och andra intressenter”(ped. 5)

De flesta av respondenterna var dock eniga om att det var för barnen samt deras egen skull de
arbetade med pedagogisk dokumentation.
”För att ta tillvara på barnens intresse och kunna utveckla verksamheten, det är
ju den främsta anledningen”(ped. 2).
”Både för min och för barnens skull känner jag då, för att se hur barnen utvecklas
i sitt lärande och för barnen själva att kunna se hur dom själva har gått framåt
och lärt sig”(ped. 1).

4.3.1 Analys
De flesta av respondenterna framhöll att de arbetade med pedagogisk dokumentation för både
barnen och sin egen skull. Wallin (1996) belyser hur vi ska analysera processerna om och om
igen på olika sätt, tillsammans med kollegorna, i det vi dokumenterat. Författarna undrar då
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hur djupt går vi då i processen om vi gör det bara för att förskolechefen eller rektorn kräver
det och hur meningsfullt blir det för oss själva och barnen? Men likväl var det flertalet av respondenterna som menade att de i minst lika stor utsträckning dokumenterade för sin egen
skull, för att bli bättre pedagoger. Och frågan är om en dokumentation någonsin kan bli pedagogisk om det inte finns en djupare tanke bakom dokumentationerna. Eftersom vi har kommit
fram till att arbetet med pedagogisk dokumentation måste börjas med gemensamma värderingar borde det vara svårt att arbeta med pedagogisk dokumentation om man som pedagog
inte själv ser en vinning i det.

4.4 Hinder i arbetet
Flera av respondenterna tog själva upp att det var svårt att hinna med arbetet med pedagogisk
dokumentation. Genomgående för de respondenter som såg hinder så var tidsbrist p.g.a. för
stora barngrupper det största problemet. Det var en av respondenterna som tog upp arbetet
med kollegorna, att samtliga behöver sträva mot samma mål.
”Ja det kan det göra pågrundav för stora barngrupper ibland känner man att man
inte har tid, man känner att man inte räcker till för att hinna med det helt enkelt,
det är ett hinder”(ped. 3).
”Ja det kan finnas hinder, det gäller att man har arbetslaget med sig, att vi bestämmer att nu ska vi jobba med det här. Annars kan det ju bli ett hinder- att man
inte får till tiden. Men har man bestämt att nu arbetar vi såhär då ger man ju varandra tiden. Och då finns det ju inga andra hinder kan jag tycka” (ped. 8)

Men det visade sig att de allra flesta ändå inte såg att det fanns några hinder. Flertalet av respondenterna resonerade ungefär såhär:
”Har man ambitionen om man är målmedveten som pedagog kan man alltid hitta
dom små stunderna som man kan fånga. Och det ingår i vår uppgift, vi ska inte
klaga på dom stora barngrupperna eller vi ska inte säga och det finns inte tid, att
vi inte hinner och att vi vill göra det mycket mera. Det behövs inte mycket, vi be-
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höver inte fånga alla dessa lärande processer. Vi kan försöka fånga vissa av dem
tycker jag, då tror jag inte att det finns så stora hinder.
Det beror på hur stora ambitioner vi har, vi ska inte ha för stora ambitioner utan
att vi ska försöka att strukturera vårt arbete för att hinna med de små stunderna
ta vara på tillfällena” (ped. 9).

4.4.1 Analys
De flesta av respondenterna såg egentligen inga hinder med att använda sig av pedagogisk
dokumentation i verksamheten. Genomgående för dem som inte såg att det fanns några svårigheter var att det gällde att prioritera. Om bara vilja, engagemang och förståelse om varför
det är bra att göra dokumentationerna pedagogiska så fanns det inga hinder. Likaså här blev
det synligt att de respondenter som vi ansåg hade kommit en bit på väg med sitt dokumentationsarbete hade struktur på sina reflektionstillfällen. Det fanns tid avsatt på deras arbetsschema för reflektion de arbetade med reflektionsgrupper. Under reflektionsarbetet använde
de sig av färdiga frågor som ett stöd i hur de ska reflektera och tänka. Vilket stämmer med
pedagogerna i Reggio Emilia förskolorna som just påpekar att det inte bör finnas några hinder
för att dokumentera (Nilsson 2000). Som vi tidigare tagit upp menar de istället att det inte går
att bedriva en bra verksamhet utan pedagogisk dokumentation.

Att dokumentera pedagogisk är inget som vi ska göra vid sidan av, eller under tiden eller då
barnen sover. Det är ett levande arbete och en ständigt pågående process både hos barnen men
också hos pedagogerna. Vi menar att många pedagoger är fast i gamla tankesätt och rutiner
och saknar den flexibilitet nya arbetssätt kräver. Palmer skriver att ” [e]tt stort antal kommuner satsar också på att utbilda personalen och förskolecheferna i de tankesätt och de arbetsverktyg som hör ihop med detta” (2012:5). Vidare menar Palmer (2012) att även om många
redan arbetar med pedagogisk dokumentation bör de se över sitt arbetssätt för att kontrollera
om det stämmer överens med det nya innehållet i läroplanen. Här är det viktigt att samtliga
förskolor har en pedagogisk ledare som kan hjälpa till att utveckla och utmana pedagogernas
tankar och synsätt. Vilket också en av pedagogerna påpekade att de saknade under sina reflektionsstunder.
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5 Diskussion
Syftet med detta arbete som tidigare redogjort är att undersöka pedagogers syn på pedagogisk
dokumentation. En del av syftet är att ge läsaren praktiskt information om vad pedagogisk dokumentation betyder så att en ökad förståelse och bredare kunskap kan infinna sig hos den
som läser materialet. Likaså är syftet att söka svar på frågorna hur en dokumentation blir pedagogisk, hur definieras pedagogisk dokumentation av pedagogerna själva och finns det något
som hindrar dem att arbeta med pedagogisk dokumentation? I följande kapitel kommer det
att reflekteras över resultatet som också kommer att kopplas till litteraturgenomgången. Författarnas personliga reflektioner kommer även att belysas och frågeställningar antagas besvaras. Avslutningsvis kommer förslag på vidare forskning.

En förskollärare har ett stort ansvar enligt läroplanen att se till att utvärdering, utveckling och
uppföljning sker i och av verksamheten, och tack vara vårt arbete har vi fått en ökad kännedom och trygghet i vårt eget tänk om hur och varför det är bra med pedagogisk dokumentation.

Arbetet med pedagogisk dokumentation har sin grund i att fånga in processerna i barnens lärande och sedan reflektera över dem för att hitta vidare utmaningar så att varje barn får möjlighet att utvecklas optimalt allt efter sin egen förmåga och förutsättningar. För att arbetet med
pedagogisk dokumentation ska bli en naturlig aktivitet på förskolan krävs det ett gemensamt
förhållningssätt och en barnsyn som grundar sig i att samtliga barn är tillräckligt kompetenta
att själva utforska sin omvärld. Detta förhållningsätt såg vi hos flertalet av respondenterna
som just betonade vikten av att vara barnens medforskare.

Att starta en process i arbetslaget där utgångspunkten är ett pedagogiskt dokumentationsarbete
kräver att samtliga pedagoger granskar och rannsakar sig själva. De bör ställa sig frågor som
hur ser jag på barnen, hur ser jag på deras lärande och hur ser jag på min egen roll i detta. Är
det jag som pedagog som ska bestämma vad och hur barnen ska tillägna sig kunskap eller är
jag barnens medskapare och medforskare som ser på barnens lärande utifrån ett perspektiv där
det är av mindre betydelse att barnen har tillförskaffat sig kunskaper i ett område utan snarare
vetskapen om hur de har gått till väga för att nå dit som är det väsentliga. Hur vi förhåller oss
till barnen och vilken barnsyn vi har är viktiga delar i det pedagogiska arbetet. Furness (2008)
tar upp ett exempel där förskolebarn i ett projekt om maskar ställer sig undrande över om det
26

finns blåa maskar. Här hade det varit enkelt att säga att det inte finns blåa maskar menar Furness (2008), och med det svaret hade antagligen barnens funderingar dött ut. Men hur vet vi
egentligen det, idag och igår visste vi att det inte fanns blåa maskar men hur världen ser ut
imorgon är det ingen som vet. Istället kan vi då välja att låta dem själva undersöka och fundera och filosofera om dessa blåa maskar skriver Furness (2008). För vår gemensamma världs
utveckling vill vi skapa barn som för den framåt inte barn som nöjer sig med det som vi redan
vet finns. Vi kan inte tala om kompetenta barn och sedan hindra dem att använda sin kompetens med åsikten att det är jag som pedagog som vet och kan bäst.

För att en dokumentation ska bli pedagogisk krävs det också reflektion. Reflektion mellan
barn och pedagog, barn och barn eller pedagog till pedagog, gärna reflektion som innefattar
samtliga dessa konstellationer. Även i vår litteraturbakgrund har vi sett att reflektion har en
betydande roll i arbetet med pedagogisk dokumentation. Eftersom en stor del i det pedagogiska dokumentationsarbetet i förskolan ligger på varje enskild pedagogs förhållningssätt och
barnsyn, kan det vara bra att någon utomstående kommer och utmanar pedagogerna i deras
eget tänk. Detta var också något som en av respondenterna efterfrågade på sin förskola, för
det är även jag som pedagog som behöver utmanas och utvecklas menade respondenterna. För
precis som Lenz Taguchi (2007) påpekar är arbetet på förskolan något som ständigt måste
förändras, anpassas och utvecklas.

Vad som visade sig vara nytt för oss var tanken på att den numera ständiga dokumentationen
av barnen kan leda till att barnen i framtiden kommer anse det vara naturligt att bli övervakande? Till skillnad från dagens vuxna som är ytterst kritiska till bl.a. övervakningsband m.m.
Kommer detta synsätt att förändas, kommer det bli naturligt med övervakning i framtiden
undrar vi? Eller kan det bli så att kraven kommer att skärpas på vad det är pedagogerna får
dokumentera. Kommer det att skapas förbud mot att fotografering/filmning får göras av enskilda barn eller är det så redan nu att de flesta pedagoger faktiskt fokuserar på vad det är som
händer och inte på barnen. Eftersom denna övervakningstanke aldrig har slagit oss fann vi resonemanget spännande och värt att fundera lite extra på. Däremot var det inget nytt för oss att
tiden på förskolan eller snarare bristen av den ses som det största hindret i arbetat med pedagogisk dokumentation. Detta är en vanlig förekommande ursäkt menar vi. Men precis som de
flesta av respondenterna påpekade är det viktigt att planera tiden och försöka hitta de där
stunderna som finns under en arbetsvecka för att få till reflektionstillfällen både med barnen
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och med kollegorna. Vi menar att det är viktigt att samtala i arbetslaget om vad det är pedagogerna ska lägga fokus på, är det väsentligt att barnen har fotografier i sin pärm av sig själva
då de fyller år, bakar en kaka, eller leker i sanden? Vad är syftet med alla dessa kort? Finns
det en värdefull pedagogisk tanke eller är det så att vi alltid har haft med dessa kort i barnens
pärmar? Vad är det egentligen vi diskuterar på vår reflektionstid, är det barnens lärande eller
går största tiden åt till att planera vikarier, höstfest, schemat eller likande till kommande
vecka?

Avslutningsvis kan vi konstatera att allt hör ihop. Barnsyn, förhållningssätt, reflektion och
miljöns utformning m.m. skapar kärnan i det ständigt pågående förändringsarbetat som bör
finnas på varje förskola. Där pedagogisk dokumentation kan användas som ett verktyg för att
knyta samman delarna och på så vis skapa mening och innehåll i förskolans pedagogiska
verksamhet. Wehner-Godée säger att ” När en pedagogisk dokumentation fungerar som bäst
blir den navet i hjulet som sätter snurr på pedagogiska och didaktiska tankar i den egna barngruppen” (2011:12).

5.4 Vidare forskning
Vi som arbetar i förskolan arbetar i arbetslag varje dag, därför anser vi att det skulle vara intressant att titta på hur dagbarnvårdare, som ofta arbetar ensamma, arbetar med pedagogisk
dokumentation.
I litteraturen har vi stött på forskning som visar på att barnen bedöms i pedagogiska dokumentationer, vilket naturligtvis inte är syftet. Ett annat förslag på vidare forskning skulle då kunna
vara att undersöka om ”jobbiga” barn bedöms oftare eller mer negativt i pedagogiska dokumentationer. Detta skulle dock kräva en djupare forskning med t.ex. fältobservationer under
en längre period.
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Bilaga A
Intervjufrågor

Vad innebär pedagogisk dokumentation för dig?
Finns det något som hindrar dig/er från att använda er av pedagogisk dokumentation?
a. Vid ja, beskriv hinder
b. Vid nej, Hur arbetar du med pedagogisk dokumentation i verksamheten?

Vilka möjligheter ges du/ni att arbeta med pedagogisk dokumentation?

Varför arbetar du med pedagogisk dokumentation?

