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Syftet med detta examensarbete är att via kvalitativa intervjuer med öppna frågor, undersöka 

hur pedagoger i förskolan har förstått att den pedagogiska dokumentationen ska genomföras, 

hur man ställer sig till den och vad man anser krävs för att den ska bli en mer naturlig del av 

den dagliga verksamheten i förskolan. Utöver dessa frågor kommer arbetet även att innehålla 

pedagogers tankar om att använda sig av digitala verktyg i den pedagogiska dokumentationen. 

Nya och förändrade krav på att det ska finnas systematisk dokumentation i förskolan gör att 

det nu är många som anser sig arbeta med arbetsverktyget pedagogisk dokumentation. Om 

man inte fullt ut förstått tankarna bakom den Reggio-Emilia inspirerade pedagogiska 

dokumentationen, finns det en risk att dokumentationen i allt för stor grad lägger fokus på 

enskilda barns lärande och utveckling, utan att detta sätts i relation till den verksamhet som 

erbjuds. Det finns då en risk att bedömning av barn i förskolan ökar, vilket går helt emot 

läroplanens intentioner. Detta är en anledning till att ämnet för examensarbetet valdes. En 

annan anledning är att belysa vikten av att barn får möjlighet att använda digitala verktyg i 

meningsfulla sammanhang, då det ingår i förskollärares uppdrag att förbereda barnen för det 

samhälle de är en del av, ett samhälle som idag till stor del utgörs av digital teknik. 

Resultatet visar på osäkerhet gällande utformandet av den pedagogiska dokumentationen. 

Resultatet visar också att många väljer att tala om barnets lärande och utveckling. Få talar om 

att utvärdera och utveckla den egna verksamheten. När det gäller digitala verktyg är alla 

positiva till detta, men få har erfarenhet. 

 

Nyckelord: pedagogisk dokumentation, digitala verktyg, reflektion, kvalitetsutvärdering 
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1. Inledning och bakgrund 

 

Inom förskolan har dokumentation av verksamheten länge varit en del av personalens 

arbetsuppgifter (Svenning, 2011). Dokumentationen har varit ett sätt att synliggöra 

verksamheten, men har även utgjort del i det underlag som legat till grund för den årliga 

kvalitetsredovisning som varje förskola tidigare var förpliktigad att göra. Från och med 1 juli 

2011 slutade förordningen om kvalitetsredovisningar att gälla och den 31 december 2012 

upphörde BRUK (verktyg för självskattning). Detta har ersatts av en ny skollag som säger att 

varje huvudman ska systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla sin 

verksamhet (Skolverket, 2012). Att den reviderade läroplanen innehåller ett nytt och eget 

stycke gällande just uppföljning, utvärdering och utveckling, där det ställs krav på 

dokumentation (Läroplan för förskolan, Lpfö98, rev 2010), bidrar också till att varje förskola 

ska ha någon form av dokumentation. Detta som ett led i att kvalitetssäkra verksamheten och 

försäkra sig om att denna ger barnen möjlighet att utvecklas i enlighet med läroplanens mål 

och övriga nationella mål (Skolverket, 2012). 

Mot bakgrund av detta har det blivit allt vanligare att man hör begreppet pedagogisk 

dokumentation (Svenning, 2011). Vi har själva fått kunskap i detta via vår utbildning och vi 

har läst om det i olika medier. Vi vet att förskolechefer satsar på att utbilda sin personal inom 

området och vi har sett att det blir allt vanligare att det skrivs ut i jobbannonser att man söker 

personal som har goda kunskaper i pedagogisk dokumentation. Vi har under vår utbildning till 

förskollärare fått en god inblick i vad pedagogisk dokumentation innebär. Vi har förstått att 

hur och när den genomförs kan variera, men varför man gör den finns det tydliga anvisningar 

om (Palmer, 2012). Traditionell dokumentation har främst handlat om att synliggöra någon 

händelse i förskolans verksamhet (Svenning, 2012). Den pedagogiska dokumentationen kan 

mer ses som ett arbetsverktyg som ska användas och reflekteras kring för att utmana barnens 

tankar och föra verksamheten framåt (Palmer, 2012).  

Det vi har sett ute på olika förskolor, då vi varit ute på verksamhetsförlagd utbildning eller då 

vi arbetat, är att man fortfarande till stor del sysslar med dokumentation. En del pedagoger 

tror att detta är det samma som pedagogisk dokumentation (Wehner-Godée, 2000), eller också 

är man medveten om skillnaden, men känner sig ändå osäker på hur man ska göra eller menar 

att arbetssättet är alltför tidskrävande. Vi vill med vårt arbete synliggöra osäkerheten kring 

pedagogisk dokumentation. Vi vill även undersöka hur pedagoger ställer sig till den och vad 

de anser sig behöva för att den ska bli en mer naturlig del av den dagliga verksamheten, och 

hur de ställer sig till att använda digitala verktyg i arbetet med pedagogisk dokumentation.  

Vi anser det vara av stor vikt att synliggöra osäkerheten kring pedagogisk dokumentation, 

eftersom vi tror att om man inte fullt ut har förstått varför man ska göra den, kan det bli att för 

mycket fokus läggs på det enskilda barnets lärande och utveckling, utan att man ställer detta i 

relation till vad verksamheten och man själv som pedagog erbjuder. Vi har sett att barnets 

lärande och utveckling dokumenteras, men reflektion med barn och vårdnadshavare och 

reflektion i arbetslag kring vilka situationer verksamheten erbjuder, uteblir många gånger. I 
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detta finns en risk att enskilda barn blir bedömda, när det i själva verket är verksamheten som 

ska bedömas (Svenning, 2011). Om man använder pedagogisk dokumentation som en del i 

det systematiska kvalitetsarbetet är det viktigt att vara medveten om att man då inte ska 

redovisa resultat på individnivå (Skolverket, 2012). Om fler blir medvetna om den riktiga 

innebörden gällande varför man ska använda pedagogisk dokumentation, tror vi att man både 

skulle få en bättre verksamhet med givande diskussion kring sitt eget agerande, men också att 

fler barn skulle erbjudas sådana situationer som ger individen största möjlighet till lustfylld 

utveckling och lärande.  

 

1.1 Avgränsning 

 

Hur man arbetar med barn och digital teknik intresserar oss, och vi har även sett att i vår egen 

kommun blir det allt vanligare att man exempelvis använder surfplatta. Det är viktigt att 

denna typ av digitala verktyg används på ett meningsfullt sätt och inte endast ”slängs in” i 

verksamheten för att det är på modet (föreläsning 120112, Reneland). Vi har under vår 

utbildning deltagit i en delkurs i digitala medier och insåg då vikten av att man i förskolan och 

skolan förstår att barn föds in i en värld av digital teknik och det ingår i vårt uppdrag att ge 

barnen den kunskap som krävs för att kunna använda sig av dessa på ett meningsfullt sätt.  

Vi har sett då vi varit ute på förskolor att flera har tillgång till digital teknik, men den används 

inte i den mån, eller av barnen på ett sådant sätt, som den skulle kunna. Vi har på något ställe 

sett att man snuddat vid detta. Vi har även genom en tidningsartikel (tidningen Förskolan, 

2012, nr 9) tagit del av att det är möjligt att kombinera den pedagogiska dokumentationen 

med digitala verktyg på ett sådant sätt att det både förenklar och framför allt gör barnen 

delaktiga i mycket större utsträckning än vad vi hittills har sett.  

När vi tittat närmare på vilken tidigare forskning och tidigare examensarbeten som gjorts har 

vi sett att flera andra redan tagit upp vad pedagogisk dokumentation är och vad pedagoger tror 

att det är. Därför känner vi att vi istället vill lägga mer fokus på den del av våra syften och 

frågeställningar som handlar om digitala verktyg. Vi anser dock att för att kunna närma oss 

detta behöver vi först få en bild av det som tas upp av våra övriga syften och frågeställningar.  

 

1.2 Centrala begrepp 

 

Digitala verktyg innebär exempelvis surfplatta, digital kamera, dator, interaktiva skrivtavlor. 

Digitala medier innebär sådana medier som kan kommunicera något, exempelvis internet. 

Digital teknik innefattar digitala verktyg och digitala medier (Reneland, 120112). 

Med begreppet pedagog avser vi normalt sett förskollärare, men i detta arbete väljer vi att 

även innefatta en barnskötare då en av de intervjuade inte är förskollärare utan barnskötare. 
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1.3 Syfte och frågeställningar 

 

Syfte:  

Att undersöka hur pedagoger i förskolan ser på den pedagogiska dokumentationen, dvs. hur 

de har förstått att den ska genomföras och hur de ställer sig till denna. 

Att undersöka vad pedagoger i förskolan anser sig behöva för att den pedagogiska 

dokumentationen ska bli en mer naturlig del av den dagliga verksamheten.  

Att undersöka om pedagoger i förskolan tror att surfplattor eller annan digital teknik kan 

förenkla den pedagogiska dokumentationen, så att den kan bli en mer naturlig del av den 

dagliga verksamheten. 

 

Frågeställningar: 

Hur har pedagoger i förskolan förstått den pedagogiska dokumentationen, och hur ställer de 

sig till denna? 

Vad anser pedagoger i förskolan krävs för att den pedagogiska dokumentationen ska bli en 

mer naturlig del av den dagliga verksamheten? 

Hur kan surfplattor eller annan digital teknik vara en hjälp för pedagoger i förskolan i arbetet 

med pedagogisk dokumentation? 
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2. Litteraturgenomgång och tidigare forskning 

 

Följande avsnitt kommer att beröra vad pedagogisk dokumentation är och hur den kan göras, 

men också om varför det kan vara meningsfullt att använda pedagogisk dokumentation som 

ett arbetsverktyg. Genomgången kommer även att belysa tankar kring digitala verktyg och hur 

dessa eventuellt kan användas tillsammans med barnen vid pedagogisk dokumentation.  

 

2.1 Nya krav 

 

Skolverket har uppmärksammat att det nya avsnittet i läroplanen gällande uppföljning, 

utvärdering och utveckling, har skapat en osäkerhet hos pedagoger gällande 

tillvägagångssättet. Därför har man gett ut ett stödmaterial, där man förespråkar användandet 

av pedagogisk dokumentation för att med hjälp av detta arbetsverktyg kunna möta det som 

läroplansavsnittet förordar. Skriften, Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan – 

pedagogisk dokumentation (Palmer, 2012), kan sägas vara ett koncentrat av den forskning och 

den litteratur som finns på området, där man tydligt kan få en bild av varför man bör använda 

pedagogisk dokumentation som ett arbetsverktyg. Skriften ger även förslag på vad som kan 

dokumenteras och hur detta kan gå till. Man kan säga att pedagogisk dokumentation måste 

innehålla vissa saker för att den ska få kallas pedagogisk. Mycket förenklat kan man säga att 

en dokumentation blir pedagogisk när den används (Wehner-Godée, 2011). Att använda den 

innebär här att det man dokumenterar ska reflekteras över tillsammans med barnen, i 

arbetslaget och tillsammans med vårdnadshavare. Det som dokumenteras ska ligga till grund 

för ett förändringsarbete vari det ingår olika former av läroprocesser för alla inblandade. 

Dokumentationen ska ge en bild av om man kan säga att verksamheten ger barnen sådana 

situationer som gör att de kan utveckla de förmågor som läroplanen förespråkar. På så sätt blir 

den pedagogiska dokumentationen en del i det systematiska kvalitetsarbetet som ska finnas på 

alla förskolor (Lpfö98, rev 2010). 

 

2.2 Pedagogisk dokumentation  

 

Pedagogisk dokumentation är inget nytt fenomen. Redan 1997 gav Hillevi Lenz Taguchi ut 

boken Varför pedagogisk dokumentation? – där hon på ett ingående sätt redogör för tankarna 

bakom pedagogisk dokumentation inom Reggio Emilia-filosofin. Författaren har ett 

konstruktionistiskt synsätt, som innebär att allt hela tiden förändras och alla är delaktiga i 

förändringen. Synsättet innebär även en tro på att kunskap uppstår mellan människor. 

Författaren talar vidare om en osynlig och en synlig pedagogisk miljö, där den osynliga 

handlar om pedagogers förhållningssätt och den synliga åsyftar planlösning, möblering, 

material och liknande. Den dagliga aktivitet som utspelar sig på en förskola är resultatet av 

samspelet mellan osynlig och synlig miljö. Genom den pedagogiska dokumentationen kan 
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man göra den osynliga miljön iakttagbar, samtidigt som man kan fördjupa sig i den synliga 

miljön, och i förlängningen få till en förändring av dessa. Pedagogisk dokumentation ger 

också barnen möjlighet till makt över sitt lärande, eftersom den vuxne använder 

dokumentationen av barns tankar och intresse för att föra exempelvis ett tema framåt. I boken 

betonas även reflektion kring den gjorda dokumentationen, både tillsammans med barnen, 

med vårdnadshavare och i arbetslaget. Författaren tar även upp vikten av att använda 

pedagogisk dokumentation eftersom man då fångar upp något som barnen visar intresse för 

och bygger vidare på detta. På så sätt blir barnen aktiva och det är lättare att hålla intresset 

uppe jämfört med om man som pedagog själv planerar och bestämmer att man ska arbeta med 

ett särskilt område. Risken är då stor att barnen blir passiva och det blir svårare att 

upprätthålla deras intresse. 

 

2.3 Barnens intresse och digital teknik 

 

Att fånga just det som barnen visar intresse för är något som även behandlas i boken Att fånga 

lärandet (Wehner-Godée, 2000). Författaren tror att möjligheten att upprätthålla barnens lust 

och nyfikenhet i kunskapssökandet ökar om man använder sig av arbetsverktyget pedagogisk 

dokumentation. Även i denna bok betonas vikten av reflektion. Om man som pedagog lyckas 

ta till vara det som barnen visar intresse för här och nu, kan man genom dokumentation och 

reflektion kring detta förändra den pedagogiska praktiken för att ge alla inblandade största 

möjlighet till lärande och utveckling. Boken belyser även användandet av olika medier då 

man gör pedagogisk dokumentation. Eftersom medierna sätts in i ett pedagogiskt 

sammanhang så kan det bli möjligt att se förhållandet mellan pedagogik, teknik och 

läroprocesser. Författaren menar vidare att varje medium har sitt språk och olika medier kan 

passa olika tillfällen. Det är dock viktigt att inte försvåra för sig själv utan hitta 

dokumentationsmetoder och tekniker som är en hjälp i utforskandet. Hon påpekar att tekniken 

och allt praktiskt kring detta är ett eget kapitel som tar tid att lära sig, men när man väl gjort 

det så kan man ha god nytta av den. Genom att använda oss av olika medier kan vi få syn på 

sådant vi annars missar. Digital teknik ger nya möjligheter. I boken problematiseras även den 

snabba utvecklingen inom teknik och att fler och fler har tillgång till kamera och dylikt. Det 

blir då extra viktigt med etikdiskussioner kring vad man har rätt att fotografera, filma och så 

vidare. 

Andra författare som tar upp frågan om vad som bör dokumenteras är Ann Åberg och Hillevi 

Lenz Taguchi i boken Lyssnandets pedagogik (2007) där de skriver om hur dokumentationen 

går till i praktiken. Här menar författarna att det är viktigt att man som pedagog är medveten 

om att det är pedagogens val som kan vara avgörande i vad som lyfts till diskussion i 

barngruppen, något som också Mylesand skriver (2007).  

Mylesand beskriver sin bok Bygg och konstruktion i förskolan (2007), hur den digitala 

tekniken har underlättat dokumentationen genom att de med hjälp av denna kunnat närskåda 

och fokusera på detaljer, till skillnad från tidigare då fotodokumentationen mer bestod av 

överblicksbilder och bilder av det färdiga projektet. Digital teknik har också gjort att en 
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byggprocess kunnat följas från kloss till kloss. Den digitala tekniken har gjort att barns fokus 

på bilden har förflyttats från vem eller vad som gestaltas på bilden till vad som sker på bilden. 

Mylesand beskriver det som ett synliggörande av barns tankeprocess. Barngruppen får ta del 

av varandras tankar i den gemensamma reflektionen och diskussionen om bilden. Pedagogisk 

dokumentation med hjälp av digitala verktyg handlar här oftast om hur man med 

digitalkamera och dator som hjälp gör dokumentationen smidigare. Mylesand skriver också 

om att man som pedagog bör fundera på vilka koder man ger barn genom de bilder som sätts 

upp på förskolan. Vad vill man synliggöra med bilderna? Ska de inspirera barnen till 

skapande eller ska de vara en guide för var olika aktiviteter kan ske? 

Lena Gällhagen och Elisabet Wahlström har i boken Lär och lek med surfplatta i förskolan 

(2011) skrivit om hur vårt nyaste digitala hjälpmedel kan bli ett verktyg i förskolan. I boken 

ges tips på hur surfplattan kan underlätta den pedagogiska dokumentationen och hur man med 

hjälp av den kan göra dokumentationen ”snabbare”. Boken har förslag på hur surfplattan kan 

användas och vilka dokumentationsmallar som kan vara användbara i dokumentationen. De 

beskriver också hur man genom att spela in händelser och sedan direkt spela upp dem i 

barngruppen kan få en omedelbar reflektion över händelsen. Surfplattan beskrivs också som 

ett enkelt verktyg för barnen att använda själva, och på så sätt blir det som barnen är 

intresserade av det som synliggörs.  

I boken Lyssnandets och seendets villkor (2011) vill författaren Wehner-Godée låta läsaren 

träna sig i att växla fokus och perspektiv vid reflektion av en dokumentation. Boken går ut på 

att lyssna med alla sina sinnen och sedan synliggöra detta via dokumentationen. Författaren 

har använt sig av en videokamera och dokumenterat olika händelser på en förskola. Dessa 

videosekvenser finns med som en DVD till boken, och författaren guidar läsaren igenom 

dessa sekvenser och visar på hur man kan se olika saker i en dokumentation, beroende på 

vilket fokus man har. Författaren menar att just videofilm är ett mycket givande verktyg att 

använda vid pedagogisk dokumentation, eftersom man kan se filmen om och om igen och då 

upptäcka nya saker. Det är också ett tacksamt medium att använda vid reflektion tillsammans 

med arbetslag, barn och vårdnadshavare för att i slutänden utveckla verksamheten genom ett 

pedagogiskt förändringsarbete, vilket är själva avsikten med pedagogiskt dokumentation. 

Även om huvudsyftet med boken är att läsaren ska få möjlighet att träna sig i hur pedagogisk 

dokumentation kan gå till, och hur mycket man kan vinna genom att använda detta 

arbetsverktyg, kommer hon vid flera tillfällen även in på hur dagens samhälle ser ut. Detta 

samhälle, som barnen föds in i, är ett samhälle i snabb förändring, där barnen möts av en 

mängd olika intryck i form av bilder från olika digitala medium. Informationssamhället 

påverkar barnen i högsta grad, och många barn använder också digital teknik i sin vardag. 

Genom den pedagogiska dokumentationen kan vi få syn på hur barnen gör när de försöker 

skapa mening i det samhälle de lever i.  

Reneland framförde under sin delkurs Förskolans digitala värld (120112) tankar om hur 

pedagoger i förskolan måste förbereda barnen för det samhälle de lever i. Ett samhälle som 

idag är uppbyggt kring digital teknik och olika digitala medier. Barn måste få en möjlighet att 

använda digitala verktyg i meningsfulla sammanhang, så att de lär sig mer än att exempelvis 

spela spel. Meningsfulla sammanhang innebär aktiviteter där barnen lär sig något de kan ha 
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nytta av för sin personliga utveckling och kunskap. Det är också av största vikt att man 

samtalar med barn om det digitaliserade samhället. Detta så att de lär sig att inta ett kritiskt 

förhållningssätt, och på så sätt blir bättre på att ta tillvara på möjligheterna, men också lär sig 

att förhålla sig till de faror som trots allt existerar. 

 

2.4 Etik 

 

I boken Vad berättas om mig? (2011) går Svenning ännu djupare in på etiska 

ställningstaganden och hur pedagoger gör i förskolan när det gäller dokumentation. 

Författaren talar om dokumentation i allmänhet, men vid några tillfällen belyser hon 

skillnaderna i dokumentation och pedagogisk dokumentation, och menar att den senare 

kanske är mer rättvisande om man vill närma sig barnens perspektiv. Dock kan faran med 

detta arbetsverktyg vara att om det blir en så självklar del i verksamheten, kanske barnens rätt 

att välja om de vill deltaga eller inte helt uteblir? Hennes ståndpunkt gällande att barn har rätt 

att själva bestämma om de vill delta i dokumentation eller ej är dock det som uteslutande får 

utrymme. Boken tar även upp diskussionen kring barnperspektiv respektive barns perspektiv, 

och vilket perspektiv är det som dominerar i all den dokumentation som görs? Om vi låter 

barnen få mer inflytande över dokumentationen så blir denna ur deras perspektiv och därmed 

är det deras tankar som får komma fram. Författaren tar även upp att det är verksamheten som 

ska bedömas med hjälp av dokumentationen, men att så som den görs idag finns det en risk att 

det är barnet som blir bedömt. Även om författaren är kritisk till dokumentation, framhåller 

hon ändå att den kan ge barn stora möjligheter till medverkan, om den används på ett 

medvetet och genomtänkt sätt. Författaren tar upp att formen/metoden är av betydelse för om 

barn kan ges möjlighet att delta aktivt eller inte. Hon belyser även att det kommer allt mer ny 

teknik, vilket ger nya möjligheter, men också ställer nya krav. Vidare tar hon även upp 

pedagogers barnsyn och hur denna påverkar vilka möjligheter vi ger barn att medverka eller 

inte. Författaren berör även dagens digitala samhälle och hur olika medier påverkar oss. Det 

är förskolans ansvar att förbereda barnen för detta samhälle, och då krävs det både att man 

låter barnen använda digitala verktyg, och att man diskuterar användandet av dessa, både ur 

positiv och ur negativ synvinkel. Att låta barnen skapa med hjälp av exempelvis dator ger en 

mängd möjligheter. 

I tidningen Förskolan (nr 9, 2012) har man gjort reportage om pedagogisk dokumentation, 

och tar upp problemet med att många förskolepedagoger är osäkra på hur man ska göra. 

Tidningen belyser även att det är många som menar att det är svårt att göra barnen delaktiga. I 

detta reportage visar man också konkreta exempel från förskolor som arbetar med pedagogisk 

dokumentation tillsammans med digitala verktyg. Barnen får på dessa förskolor själva filma 

sitt lärande med hjälp av surfplatta. Detta läggs sedan ut på en it-portal som vårdnadshavare 

kan ta del av. De pedagoger som fått till den pedagogiska dokumentationen på detta sätt, 

menar att det inte alls är svårt och att det räcker med en surfplatta, inget annat verktyg behövs. 
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2.5 Allt och alla påverkas av varandra 

 

I boken Pedagogisk dokumentation som aktiv agent (2012) vill författaren Lenz Taguchi 

vidareutveckla tanken kring att använda detta arbetsverktyg för att få syn på sådant som 

annars kan vara svårt att ta på. Författaren resonerar kring hur allting runt omkring oss 

påverkar oss. ”Pedagogisk dokumentation kan användas så att det blir möjligt att förstå 

dokumentationen som något som gör praktiken materiell för oss, så att vårt engagemang i 

praktiken kan öka ännu mer” (2012:84). Författaren diskuterar kring hur allt i vår omgivning 

såsom miljöer eller olika material påverkar oss i högsta grad. Denna teori är inte ny, men vad 

som är nytt menar författaren, är tanken att olika material och annat i miljön själva är aktiva, 

har agens, dvs. vi människor måste inte ge saker mening utan sakerna själva sätter igång olika 

processer. Hon vill att vi blir mer medvetna om att icke-mänskliga materialiteter påverkar 

barn i högsta grad och spelar roll för hur ett barn utvecklas och lär. Hon talar om relationell 

materialism. Ju mer vi uppmärksammar att allt; tankar, material, föreställningar, idéer, 

samhandlar med varandra, ju bättre kommer vi att förstå vad som är viktigt för lärande och 

subjektskapande i skolan. Både människor och icke-människor är aktiva och samhandlar på 

olika sätt. Författaren talar om pedagogisk dokumentation som en kunskapsapparat som 

innehåller materiella saker, såsom papper, penna, kamera etc., men även tankar och 

föreställningar om barn, lärande och dokumentation. Tillsammans gör detta att även den 

pedagogiska dokumentationen i sig själv kan vara aktiv och påverka både den som gör 

dokumentationen och de som blir dokumenterade. Kunskapsapparaten producerar olika 

kunskap beroende på vem som gör den, hur den organiseras och i vilket sammanhang. 

I avhandlingen Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande (2010) skriver Elisabeth 

Nordin-Hultman om den pedagogiska miljön och dess roll i att utmana och inspirera barn. 

Inom Reggio Emilia-filosofin ser man på miljön som en tredje pedagog (Lenz Taguchi, 

1997). Förskolemiljön ska rymma utmaningar för alla barn, den ska ta hänsyn till barns 

olikheter och skapa möjligheter för olika aktiviteter där barn känner att de blir inspirerade och 

känner lust att söka vidare utmaningar. Nordin-Hultman skriver att syftet med avhandlingen 

var att ge ett perspektiv på ”hur barn ser på och förstår sig själva som subjekt och om hur de 

uppfattas och beskrivs av andra” (2010:178), och detta är något som spelar in på pedagogisk 

dokumentation och visar hur viktigt det är att barnens inflytande syns i denna. Nordin-

Hultman skriver att miljön i vissa fall spelar en avgörande roll i barns agerande, något som 

visas i avhandlingen genom reella exempel. Med den pedagogiska dokumentationen som 

verktyg synliggörs barns agerande i olika miljöer. 

Mia Mylesand skriver också om miljöns betydelse i sin bok Bygg och konstruktion i förskolan 

(2007). Hon beskriver hur de med hjälp av den pedagogiska dokumentationen synliggör barns 

lärprocess, i detta fall deras byggprocess, för dem själva. Dokumentationen visar att det barnet 

gör är viktigt. Mylesand beskriver de olika val som pedagogen gör och vilken betydelse dessa 

har för hur dokumentationen fortskrider. Barnens medverkan blir därför viktig för att ge en 

helhetsbild av processen så att dokumentationen inte enbart blir en produkt av det 

pedagogerna ser.  
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2.6 Reflektion 

 

Åberg och Lenz Taguchi (2007) skriver om hur viktigt det är att dokumentationen används 

genom reflektion i arbetslag och i barngrupp, för att den inte ska stanna och förbli enbart en 

dokumentation över en händelse. För att dokumentationen ska bli pedagogisk måste man 

arbeta aktivt med den och utröna nya tankeprocesser ur den. Genom att observera, reflektera 

och diskutera det man ser blir bilden av verkligheten mer sannenlig. Författarna beskriver att 

det finns många olika sanningar om vilka vi är, beroende på var vi är och i vilka 

sammanhang. Åberg och Lenz Taguchi uppmärksammar samma faktorer som Nordin-

Hultman (2010) gör i sin bok; det vi ser påverkas av olika faktorer runt om oss. Vilken miljö, 

vilket sällskap och vem är det som tittar? Allt är faktorer som spelar in för att ge en så sann 

bild av en händelse som möjligt. Åberg och Lenz Taguchi (2007) skriver att det är det som 

skiljer dokumentation från pedagogisk dokumentation – reflektion och diskussion om 

händelsen. 

Lise-Lotte Bjervås skriver i sin avhandling Samtal om barn och pedagogisk dokumentation 

som bedömningspraktik i förskolan (2011) om hur förskolan beskriver, bedömer och 

synliggör barn och dess lärande. Hon beskriver hur det är pedagogerna som väljer vad som 

kommer att synliggöras i dokumentationen, och att den därför inte kan göra anspråk på att 

vara en ”sann bild”. Bjervås skriver vidare att dokumentationen istället kan ses som en social 

konstruktion, som inte är vare sig neutral eller objektiv. Istället anser hon att dokumentationen 

kan ses som ett synliggörande av kunskapsprocesser. Bjervås lyfter också samma tankar om 

reflektion som Åberg och Lenz Taguchi gör i sin bok; att det är reflektionen som gör 

dokumentationen pedagogisk (2007). Bjervås uttrycker att även om arbetsmaterialet är 

bristfälligt och kanske enbart består av lösa anteckningar, så är det reflektionen runt dessa och 

de tankar som väcks där, som är pedagogisk (2011).  

Bjervås skriver också att det är viktig att pedagogerna är medvetna om skillnaden mellan att 

dokumentera en observation av ett barn, och att dokumentera det som sker i verksamheten. 

Barnobservationers avsikt beskrivs av Palmer (2012) som främst bedömande och mätande, 

ofta i förhållande till en mall med fokus på utveckling. Detta är något som även Bjervås 

(2011) ser som en risk och framhåller därför verksamhetsdokumentation framför 

barnobservation.  

Bjervås beskriver pedagogisk dokumentation som ”en aktiv agent”, ett uttryck hon lånat från 

Lenz Taguchi, och kopplar det till samtalen och dialogerna som sker i arbetet med 

dokumentationen och som driver den framåt (1997). Samtal som enligt Bjervås leder vidare 

till kommande lärprocesser. Författaren betonar också problem som uppstår i arbetet med 

pedagogisk dokumentation, och hänvisar till undersökningar som påvisat att pedagogerna 

upplever arbetet som tidskrävande och ansträngande. Att välja ut vad som ska användas vid 

reflektion för att inte behöva bearbeta för mycket material, är andra aspekter som Bjervås 

lyfter som betungande för pedagoger (2011).   
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 2.7 Sammanfattning 

  

Denna genomgång har tagit upp de förändrade krav på dokumentation i förskolan som skett 

det senaste året. Krav som har lett till att man idag alltmer använder sig av pedagogisk 

dokumentation. Många pedagoger upplever en stor osäkerhet kring vad pedagogisk 

dokumentation innebär, vilket lett till att Skolverket gett ut en publikation som stöd i arbetet 

(Palmer, 2012). Genom att använda arbetsverktyget pedagogisk dokumentation kan man få 

syn på sådant som annars kan vara svårt att upptäcka. Utifrån detta kan man sedan arbeta så 

att verksamheten hela tiden ingår i ett förändringsarbete där barnens tankar lyfts fram och 

utmanas (Lenz Taguchi, 1997). Arbetssättet förenklar pedagogers sökande efter barnens olika 

sätt att lära ((Wehner-Godée, 2000). En självklar del av pedagogisk dokumentation är 

reflektion i arbetslaget, med barnen och med vårdnadshavare (Åberg och Lenz Taguchi, 

2007). En annan självklar del är barnens inflytande och delaktighet (Svenning, 2011). Genom 

att använda sig av digitala verktyg vid pedagogisk dokumentation skulle möjligheterna till 

denna delaktighet öka (tidningen Förskolan, nr 9, 2012, Gällhagen & Wahlström, 2011). 
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3. Metod 

 

I metodkapitlet kommer vi att redogöra för vilken metod vi har använt oss av i insamlandet av 

data; hur undersökningsgruppen har sett ut, hur intervjuerna har gått till och hur vi har 

bearbetat det insamlade materialet. Vidare kommer vi att diskutera studiens tillförlitlighet, 

samt redovisa de etiska aspekter som vi tagit hänsyn till vid intervjuerna.  

 

3.1 Val av metod  

 

Syftet med denna undersökning är att undersöka hur pedagogerna ser på den pedagogiska 

dokumentationen. Hur de tror att den pedagogiska dokumentationen ska kunna bli en mer 

naturlig del av den dagliga verksamheten. Samt att undersöka om pedagoger tror eller vet om 

surfplattor eller annan digital teknik kan förenkla den pedagogiska dokumentationen, med 

extra fokus på hur den digitala tekniken kan tillämpas i arbetet (se Bilaga A). Vi valde 

kvalitativ metod för att samla in data. Stukát menar att huvuduppgiften häri blir att tolka och 

förstå de resultat som framkommit, istället för att generalisera och förklara. Denna metod ger 

en djupare inblick och förståelse för informationen (2011). 

Stukát tar upp två vanliga varianter på metoder vid kvalitativa undersökningar. Ett instrument 

är djupintervjun där man beskriver och analyserar det enskilda fallet utifrån i förväg bestämda 

frågor. Det andra sättet är öppna intervjuer där forskarens egen uppfattning och förståelse 

spelar stor roll för tolkningen. Vår studie kan benämnas som ett mellanting av de två olika 

metoderna. Intervjun är halvstrukturerad, det vill säga att det finns ett antal på förhand givna 

frågor som vi har att förhålla oss till, men som samtidigt lämnar plats åt följdfrågor eller 

sidospår (2011). Larsen skriver att genom en öppen intervju kan intervjuaren och den som blir 

intervjuad föra ett samtal där de färdiga frågorna fungerar som en röd tråd, eventuella 

missförstånd kan redas ut och följdfrågorna ger fördjupande svar. Larsen menar vidare att det 

med kvalitativa metoder, som t.ex. öppna intervjuer, är lättare att säkerställa undersökningens 

validitet, eftersom forskaren kan be om förklaring och samtalet blir friare (2009). 

Studiens resultat bygger på analys av kvalitativa intervjuer där ett antal pedagoger fått svara 

på frågor om hur de uppfattar att den pedagogiska dokumentationen ska gå till (se Bilaga A). 

Vi har intresserat oss extra för huruvida man tror att digitala verktyg kan vara till hjälp i 

pedagogens arbete med pedagogisk dokumentation.  

 

3.2 Undersökningsgrupp  

 

Undersökningen i denna studie har skett genom kontakt med sju förskolor i södra Sverige. I 

studien deltog elva pedagoger. Kontakterna har tagits genom telefonsamtal, mail och direkta 

frågor och vi har använt oss av ett urval, där de flesta var personer som vi på förhand kände 
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till, eller som vi genom kollegor fått kontakt med. Enligt Stukát benämns detta som ett 

bekvämlighetsurval, vilket innebär att man använder sig av kända personer (2011). 

Anledningen till att ha ett urval av flera kända personer var för att underlätta insamlandet av 

material och vi ansåg att fördelen med kända personer gjorde eventuella kompletterande 

kontakter enklare. Vid kontakten med pedagogerna blev samtliga tillfrågade om de ville delta 

i studien. Vi lämnade också skriftligen (se Bilaga A) och muntligen ut information om studien 

och dess syfte. Samtliga tillfrågade svarade ja på att delta i studien och tid för intervju 

avtalades med de som hade möjlighet att delta i en muntlig intervju, och i de övriga fallen 

skickades informationsbrev (se Bilaga B) och frågor via mail till respondenterna.  

I studien gjordes sex muntliga intervjuer där vi besökte förskolorna där pedagogerna arbetade. 

Ytterligare fem pedagoger deltog i studien och de svarade skriftligt på våra frågor med 

möjlighet att ställa följdfrågor eller be om förtydligande via mail eller telefonkontakt.   

Av de elva respondenterna som medverkat i studien var tio förskollärare och en var 

barnskötare. De hade varierande antal yrkesverksamma år, från några månader och upp till ca 

20 år. Vi visste inte på förhand huruvida de tillfrågade pedagogerna arbetade med pedagogisk 

dokumentation eller inte. Inte heller vilken erfarenhet eller utbildning de hade i detta ämne. Vi 

har valt att benämna både förskollärare och barnskötare som pedagoger i denna studie. 

 

3.3 Genomförande  

 

De muntliga intervjuerna genomfördes ute på förskolorna. Under intervjuerna satt vi 

tillsammans med respondenterna i ett avgränsat och ostört rum på pedagogernas arbetsplats. 

Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av telefon och skrevs sedan ut. Före intervjun 

frågade vi om respondenten tillät att samtalet spelades in, samt erbjöds en kopia på utskriften. 

I samtliga fall godtogs inspelningen och i ett av fallet begärdes en kopia på utskriften av 

intervjun. Intervjuerna tog mellan 10 minuter och 30 minuter att genomföra och frågorna 

ställdes enligt intervjuguiden (se Bilaga A) med ett varierande antal följdfrågor beroende på 

respondentens svar. Samtliga respondenter som intervjuades muntligt hade avsatt tid för 

intervjun, vilket gjorde att ingen tidsnöd uppstod. Skillnaden i längden på intervjuerna 

berodde på hur säker och insatt respondenten var i ämnet.  

De respondenter som valde att svara skriftligt gjorde det främst på grund av att de inte såg 

någon möjlighet att avsätta den tid det tog att genomföra intervjun muntligt. Alla tillfrågade 

ville trots detta medverka i studien, och därför valde vi att låta dem svara skriftligt med 

möjlighet till följdfrågor vid oklarheter eller om respondenten ville utveckla någon fråga. I två 

av fallen skedde all kontakt via mail och i tre av fallen överlämnades frågor och information 

om studiens syfte personligen. De respondenter som svarade skriftligt fick förutom frågorna 

också kort information om vilka vi var och vilket syfte vi hade med studien (se Bilaga B).  
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3.4 Bearbetning av material 

 

Det var totalt elva personer som deltog i vår studie. I de fall vi genomförde intervjuerna 

muntligt, spelade vi in samtalen och nedtecknade de skriftligt efter intervjun. Vi har därefter 

med hjälp av utskrifterna undersökt vilka likheter och skillnader som fanns mellan de olika 

utsagorna, och hur respondenternas uppfattningar överensstämde med de skrivna riktlinjer 

som finns. Vi har tagit del av tidigare forskning i ämnet och jämfört resultatet mot denna 

(Palmer, 2012).  

Vid bearbetningen av materialet har vi kunnat se att en faktor som samtliga respondenter 

uttryckt är bristen på tid för att hinna med att utföra pedagogisk dokumentation. ”Man känner 

ibland, tiden räcker inte till” är ett uttryck som återkommer i respondenternas svar. Samtliga 

respondenter var ändå positiva till arbetsverktyget pedagogisk dokumentation samt ansåg att 

det fanns fördelar och flera användningsområden för surfplatta i förskolans verksamhet. En 

pedagog uttryckte sina tankar om surfplatta genom att ge ett exempel; ”om du har den med 

dig ut vill säga, i skogen eller var ni nu är, så är det lättare för dem, alla barnen att se bilderna 

än på en liten digitalkamera, så visst skulle det underlätta”. Respondenten kopplade sedan 

surfplattans användningsområde till pedagogisk dokumentation; ”det blir inte så många steg 

och gå liksom, utan då har du allting fix och färdigt direkt”  

Vår avsikt har inte varit att föra någon tabelluppställning mellan de olika svaren, utan att 

presentera en översikt där vi synliggör vilka likheter och skillnader som finns på förskolor; 

vad anses som svårt/lätt, vilken vikt läggs vid den pedagogiska dokumentationen?  

Framförallt har vi varit intresserade av att undersöka huruvida de olika pedagogerna ser sig 

kunna ha användning av digitala verktyg, exempelvis surfplatta, i arbetet med pedagogisk 

dokumentation. 

 

3.5 Tillförlitlighet 

 

I kvalitativa studier är det enligt Larsen lättare att försäkra sig om att studien håller en hög 

validitet än i en kvantitativ studie. Vid intervjuer eller vid användandet av frågor med mer 

öppna svar/personliga svar är det lättare att göra ändringar under arbetets gång. Larsen tar 

vidare upp att det i denna typ av studie är lättare att styra insamlandet av data så att det får 

relevans för frågeställningarna som valts (2009). 

Genom att vi hade en intervjuguide med ett antal frågor i bestämd ordning, blev det lättare för 

oss att bearbeta det insamlade materialet än om intervjuerna varit helt ostrukturerade.  Vid 

insamlandet av data i denna studie valde vi att lägga större fokus på den sista frågan; ”Hur 

tror du att Ipad eller annan form av digital teknik skulle kunna vara en hjälp för pedagoger i 

arbetet med den pedagogiska dokumentationen?” eftersom det var den fråga som vi hade för 

avsikt att ge mest utrymme i studien. 
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3.6 Etiska kriterier 

 

När undersökningen gjordes, både vid intervjuerna och vid den skriftliga medverkan, har vi 

haft de forskningsetiska kraven i åtanke. Dessa krav är framtagna av Vetenskapsrådet och 

anger normer för vad som anses vara ett gott forskningsetiskt förhållningssätt, ett 

förhållningssätt som ska skydda de som deltar i studie och deras anonymitet 

(http://codex.vr.se/forskningsetik.shtml). De främsta kraven är: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att respondenterna blir informerade om studiens syfte. I denna 

studie blev alla medverkande skriftligen (se Bilaga B) informerade om studiens syfte och i nio 

av fallen skedde detta även muntligen. 

Samtyckeskravet handlar om att de medverkande är införstådda med att deras medverkan är 

frivillig och att de ger sitt samtycke till detta. De blev också informerade om att de var fria att 

avbryta om de inte ville medverka längre. 

Konfidentialitetskravet innebär att de medverkande blir informerade om att deras svar endast 

kommer att användas som ett arbetsmaterial, och att deras svar och personliga uppgifter 

hanteras på ett sådant sätt att ingen utomstående kan ta del av det och att ingen spridning kan 

ske. Respondenterna blev också informerade om att det i resultatet inte går att härleda till de 

olika förskolorna eller personerna som deltagit i studien. 

Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlats in enbart kommer att användas för 

studien och dess syfte och inte i några andra sammanhang. Sedan vi skrivit ut intervjuerna har 

inspelningarna raderats och det har respondenterna blivit informerade om vid 

intervjutillfällena. 

 

3.7 Metodkritik 

 

Vid inspelningarna av intervjuerna fungerade allt bra utom i ett fall då telefonen slutade 

fungera. Vid det tillfället fortskred intervjun och den som gjorde intervjun nedtecknade de 

sista svaren skriftligt.  

Vid ett tillfälle fick vi förklara vad vi avsåg med innehållet i en fråga; respondenten ville ha 

en förklaring till vad vi menade med digitala verktyg. Den som intervjuade förklarade då att i 

denna formulering syftade vi på digitala hjälpmedel såsom kamera, dator och surfplatta etc. 

Skillnaden i svaren hos de respondenter som svarat skriftligt och de vi genomförde intervjuer 

med, skiljer sig i viss grad åt gällande hur säker man upplever att man är på att arbeta med 

pedagogisk dokumentation. Möjligheten finns att de respondenter som svarat skriftligt hade 

uttryckt sig annorlunda vid en muntlig intervju där det inte funnits lika mycket tid till 

eftertanke innan de svarade. 

http://codex.vr.se/forskningsetik.shtml
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4. Resultat och analys 

 

I detta kapitel presenteras resultatet av våra intervjufrågor (se Bilaga A). Utsagorna kommer 

att analyseras i förhållande till aktuell litteratur och forskning. Resultat- och analyskapitlet 

kommer att innehålla rubriker som är de samma som våra syften. 

 

4.1 Hur ser pedagoger på den pedagogiska dokumentationen, dvs. hur har de 

förstått att den ska genomföras och hur ställer de sig till denna? 

 

4.1.1 Positiva men osäkra 

 

Uppfattningen om pedagogisk dokumentation och dess utformande skiljde sig åt mellan 

respondenterna. Faktorer som kunde spela in var hur länge förskolan, där respondenten 

arbetade, hade använt sig av pedagogisk dokumentation. Åberg och Lenz Taguchi (2007) 

skriver att det krävs mycket övning för att dokumentationen ska bli ett naturligt redskap i 

verksamheten, och i vår undersökningsgrupp hade några pedagoger arbetat i flera år med 

pedagogisk dokumentation medan andra pedagoger precis hade börjat.  

Samtliga respondenterna utom en sa att de var positiva till att arbeta med pedagogisk 

dokumentation, men flera av dem uttryckte också att de tyckte det var krångligt och 

tidskrävande ”det är mycket, man måste ta bilder varje gång och skriva jättemycket, om man 

börjar där så är det så mycket så man känner att nej, var ska vi göra av allt detta? När ska vi 

hinna göra det? För det är faktiskt jättesvårt” . När vi bad respondenterna att förklara sig lite 

tydligare och att ge exempel på hur de menade med ”krångligt” och hur de arbetade med 

pedagogisk dokumentation i praktiken, framgick det att flera respondenter kände en stor 

osäkerhet på om de gjorde rätt och vad dokumentationen skulle användas till. En respondent 

uttrycker ”att det blir inte riktigt att vi tittar på dokumentationen tillsammans med barnen... 

och vi har så många barn, och då tycker vi det är viktigt att vara närvarande i barngruppen. Så 

det går före”. En respondent förklarar så här: ”vi går på promenader, om man då har någon 

bild och text att man kanske tar med sig den innan då när man är på väg ut nästa gång, att man 

liksom pratar om det, vad var det som hände förra gången, vad gjorde vi då, kommer ni ihåg 

vad vi pratade om?” En respondent förtydligar det hon anser vara det viktiga 

”fotodokumentation är inte det viktigaste hos oss, utan det viktigaste är faktiskt att vi skriver 

och pratar i gruppen i arbetslaget”.   

Palmer skriver att det inte är möjligt att fånga allt och att detta inte heller är meningen med 

dokumentation. Istället beskriver hon dokumentation som nedslag som visar specifika 

situationer. Dessa kan sedan användas för reflektion för att kritiskt kunna granska 

verksamheten och utvärdera den, för att på så sätt utveckla förskolans kvalitet (2012). Den 31 

december 2012 upphör nuvarande BRUK och ersätts av Kvalitetsarbete i praktiken. Detta är 

ett material som ska användas som stöd i det löpande arbetet med dokumentation och det 
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kommer att utgöra grund för kvalitetsarbetet i förskolan 

(www.skolverket.se/skolutveckling/kvalitetsarbete). 

 

4.1.2 Fokus på barns utveckling 

 

Respondenterna har stort fokus på enskilda barns utveckling och lärande, istället för fokus på 

verksamheten, något Palmer benämner som traditionell barnobservation och som inte kan ses 

som förenligt med dagens läroplan (2012).  

Hur man använde den pedagogiska dokumentationen var olika bland alla tillfrågade. Flera av 

de pedagoger som vi intervjuade sa att ”man skulle utgå från barnens intressen, att man skulle 

lyssna på barnen” och en ansåg att dokumentationen ”skulle ge tillbaka till barnen” eller att 

man kunde prata med barnen om dokumentationen (här syftar respondenten på dokumentation 

i form av foto). Endast tre respondenter svarade att dokumentationen kunde användas för 

reflektion i arbetslaget och tillsammans med barn, något som nämns som en av de viktigaste 

bitarna i pedagogisk dokumentation av flera författare (Åberg & Lenz Taguchi, 2007, Lenz 

Taguchi, 1997, Wehner-Godée, 2000, Palmer, 2012).  

En respondent menade att dokumentationen skulle ”påvisa barnens utveckling fortlöpande” 

och att barnen eller pedagogerna skulle lära sig något av den. Samma respondent sa också att 

det var barnen som skulle dokumenteras. Detta trots att både Lenz Taguchi (1997) och Palmer 

(2012) benämner dokumentationen som ett arbetsverktyg som blir pedagogisk när den 

används, och inte som en förteckning över barns färdigheter. 

En respondent sa att de använde sig av dokumentationen till reflektion i arbetslaget för att 

kunna planera kommande aktiviteter ”I arbetslaget är detta också det redskapet som lägger 

grunden till hur vi ska vidare i vår verksamhet. Utan pedagogisk dokumentation vet vi ju 

faktiskt inte vad vi ska göra”.  Detta benämner Bjervås att använda dokumentation som aktiv 

agent, dvs. det som driver arbetet framåt (2011). Vidare benämndes den pedagogiska 

dokumentationen som ett verktyg för utformande av miljöer och för att skapa utmaningar, 

något som väl stämmer överens med det Palmer skriver i Skolverkets stödmaterial (2012). 

Miljöns betydelse är, något som också Nordin-Hultman (2010) och Mylesand (2007) betonar, 

faktorer som spelar in på den utveckling som sker i verksamheten. 

En respondent lyfte att de borde undersöka föräldrars intresse, och det skriver Åberg och Lenz 

Taguchi är en viktig faktor, eftersom föräldrarna på så sätt blir mer delaktiga i barnens vardag 

och det som sker på förskolan (2007).  

Det vanligast sättet som nämndes som dokumentation var fotografier, väggdokumentationer (i 

form av fotografier el. teckningar) och portfolio. En av respondenterna berättade att förskolan 

inte hade portfolio eller annan individuell dokumentation av enskilda barn, utan 

dokumenterade enbart gemensamma aktiviteter. På förskolan fanns särskilda skrivblock 

upphängda i alla rum, så att pedagogerna snabbt kunde skriva ner en observation eller 

händelse. Händelsen kunde sedan användas i t.ex. en samling för att väcka intresse och för 

reflektion tillsammans med barnen, men ingen vidare dokumentation gjordes av det som skett. 

Ändå beskrivs reflektionsmomentet som viktigt att ta tillvara på eftersom det är där något nytt 

http://(www.skolverket.se/skolutveckling/kvalitetsarbete)
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kan födas (Åberg & Lenz Taguchi, 2007, Lenz Taguchi, 1997, Wehner-Godée, 2000, Palmer, 

2012). Att inte ha någon fortlöpande dokumentation gör att det inte finns en röd tråd att följa 

och ingen tanke bakom. Det som reflekteras blir en räcka av händelser gripna ur tillfället, där 

den långsiktiga planeringen går förlorad (Palmer, 2012). 

 

4.1.3 När, hur och för vem?  

 

Flera av respondenterna nämnde att de ansåg sig ha för lite planeringstid för att kunna sköta 

dokumentationen, ”naturligtvis så att jag önskar mer planeringstid så man hinner med att 

bearbeta allt material”, skriver en respondent. Några av respondenterna hade varken någon 

enskild eller gemensam planering utan fick ta sig tid där verksamheten tillät och därför kände 

de att uppgiften var betungande. Flera författare poängterar att det är reflektionen, mellan 

pedagoger, mellan barn och mellan barn – pedagog som är drivkraften och motorn i 

pedagogisk dokumentation. Det är diskussionen och dialogen som gör dokumentationen 

levande (Palmer, 2012, Åberg & Lenz Taguchi, 2007). 

En av respondenterna förklarade att de tidigare gjort planeringar efter vad de som pedagoger 

ansett vara viktigt för barnen att lära sig, och att den ibland skedde av ”gammal vana”. Det 

fanns ingen tanke bakom de aktiviteter som skedde på förskolan, men genom sitt nya 

arbetssätt diskuterade man nu vilka val de gjorde, för vem de gjorde dem och vad som var 

grund till valen Liknande frågeställningar presenteras av Åberg och Lenz Taguchi (2007). 

Flera av respondenterna sa att de arbetade med pedagogisk dokumentation eftersom det var 

förskolans uppdrag. ”Jag kan inte välja om jag vill eller inte utan det ingår i 

arbetsbeskrivningen utifrån läroplanen”, säger en respondent och hänvisade till den reviderade 

läroplanen (Lpfö 98 rev.2010) som ställde större krav på att det skedde en fortlöpande 

dokumentation. Pedagogerna menade att de inte kunde utan var ålagda att göra det.  

Flera respondenter sa att det inte fanns rätt eller fel i hur den pedagogiska dokumentationen 

skulle utformas och genomföras. ”Som jag har förstått det så finns det ingen färdig mall för 

hur pedagogisk dokumentation ska utformas och genomföras”, säger en respondent. Samtidigt 

efterfrågade flera respondenterna utbildning och mallar för att få uppdraget mer begripligt 

”man behöver tid, man behöver utbildning eller fortbildning”. Detta visar att de inte till fullo 

förstått uppdraget med pedagogisk dokumentation; att det är ett levande och föränderligt 

verktyg som måste tillåtas ta de vägar som intresset och nyfikenheten leder till (Åberg & Lenz 

Taguchi, 2007). Osäkerheten har uppmärksammats av Skolverket och alla förskolor har därför 

fått tilldelat sig stödmaterialet Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan (2012), för 

att förtydliga hur arbetet med pedagogisk dokumentation kan gå till. De flesta respondenter 

hade uppmärksammat detta, men endast ett fåtal hade läst skriften.     

De respondenter som arbetade på förskolor där pedagogisk dokumentation funnits med länge, 

var de som var mest positiva. En respondent beskriver hur ”detta verktyg kan både utmana 

men även kan inspirera flera barn till att forska vidare”. De förskolor som hade en Reggio 
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Emilia-filosofi var också de som var längst komna i sitt arbete. Tankarna bakom pedagogisk 

dokumentation har sitt ursprung i just Reggio Emilia-filosofin (Lenz Taguchi, 1997). 

Ingen av respondenterna uppgav att de dokumenterade för att synliggöra samspel mellan olika 

aktörer. Ett par av respondenterna menade att dokumentationen skulle visa på enskilda barns 

lärande och utveckling eller som en respondent uttryckte sig, ”det skall genomföras 

kontinuerligt så att man kan påvisa barnens utveckling fortlöpande”. Ändå är det ofta i 

interaktion tillsammans med andra som ett lärande uppstår och Lenz Taguchi beskriver hur 

dokumentationen kan synliggöra det samspelet (1997). Läroplanen betonar också att 

arbetslaget bland annat ska dokumentera, följa upp och analysera kommunikation och 

samspel med och mellan barn (Lpfö98, rev 2010)   

Tre av respondenterna lyfte det faktum att dokumentationen synliggör arbetet på förskolan 

och att den ligger som grund till utvärderingen av verksamheten i riktlinjer med det 

Skolverket (2012) beslutat. En av de uttrycker det så här: 

”Det kanske räcker att du faktiskt gör en minnesanteckning så att du tar det med dig nästa 

gång ni har arbetslagsplanering, för att du faktiskt kommer ihåg det och skriver ner det, så att, 

det får inte bli en börda, pedagogisk dokumentation, utan det är för att hålla verksamheten 

levande och utveckla den. Gör det enkelt för dig, gör det som känns bra för dig och dina 

arbetskollegor”. 

 

4.1.4 Skillnader 

 

Det fanns en skillnad mellan de respondenter som svarat skriftligt och de som vi intervjuat 

muntligt, när det gällde de två första frågorna i intervjuguiden (se Bilaga A). De respondenter 

som svarat skriftligt framstår som betydligt säkrare än dem vi intervjuade. (Här menas inte att 

de som svarade hade mer kunskap om pedagogisk dokumentation, utan mer att de själva hade 

en mer tydlig bild av vad de ansåg att pedagogisk dokumentation innebar). Något som kan 

bero på att de som svarat skriftligt hade bättre möjligheter att korrigera sina svar. De 

respondenter vi intervjuade hade läst frågorna innan, men enligt Stukát måste man ändå skilja 

på de båda metoderna, då det som sagts bedöms och finns med i materialet även om 

respondenten korrigerar sig i efterhand (2011). Vid skriftliga svar kan man inte se 

korrigeringar och det som står skrivet är det enda som bedöms. Vilken eventuell osäkerhet 

som fanns innan man skrev ner sina svar går alltså inte att utläsa. 
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4.2 Vad anser pedagoger behövs för att den pedagogiska dokumentationen ska bli 

en mer naturlig del av den dagliga verksamheten? 

 

4.2.1 Mer tid och bättre utbildning  

 

Alla respondenterna svarade att det krävdes mer tid för att pedagogisk dokumentation skulle 

kunna bli en mer naturlig del i verksamheten. Var tiden behövdes skiljde sig dock åt. Några 

ansåg att det krävdes mer tid till efterarbetet, dvs. själva nedtecknandet av den händelse som 

man ville dokumentera, bearbetning av bilder och presentation av dokumentationen, samt 

arbete med portfolio. Andra menade att det var i barngruppen det krävdes mer tid och då 

främst i form av fler pedagoger. Det efterfrågades också mer tid i form av planeringstid och 

reflektionstid. En av respondenterna hade inte någon planeringstid alls, två respondenter hade 

fyra timmar och de övriga två timmar per vecka.  

Det är klart och tydligt att brist på tid är en gemensam nämnare. Detta är något som vi känner 

igen från både Bjervås (2011) och Wehner-Godée (2000) där just tidsaspekten tas upp som ett 

dilemma. Det skiljde sig åt mellan de olika förskolorna rörande hur mycket tid pedagogerna 

hade avsatt till den pedagogiska dokumentationen och detta var en klar orsak till oro för hur 

man klarade av att fullfölja sitt uppdrag på förskolorna.  

En av respondenterna ansåg att det var fler utbildade förskollärare som behövdes, medan 

andra önskade sig utbildning i just pedagogisk dokumentation för att underlätta.  

Flera av respondenterna efterlyste bättre utbildning i pedagogisk dokumentation. Något som 

Skolverket försökt ”råda bot” på genom att ge ut en skrift som vägledning i arbetet med 

pedagogisk dokumentation (Palmer, 2012). Där ges råd, vägledning och exempel på hur 

dokumentationen kan utformas. Flera av respondenterna hade också gått kurser i pedagogisk 

dokumentation och tre respondenter hade varit på studiebesök för att inspireras och lära sig på 

en förskola som aktivt arbetade med pedagogisk dokumentation. 

Administrativ tid var något som alla respondenterna önskade mer av och där ser vi ingen 

skillnad på de som hade fyra timmar i veckan eller de som inte hade någon tid alls. Alla 

tyckte de hade för få timmar. Detta är något som en av respondenterna kopplade direkt till hur 

man ska få in dokumentationen på ett naturligt sätt. Respondenten menade att det krävs att tid 

finns avsatt för planering och förberedelser så aktiviteterna sedan kan flyta smidigt utan 

avbrott för att fixa saker. Då skulle dokumentationen kunna bli en mer naturlig del i 

verksamheten. 

Att få in pedagogisk dokumentation på ett naturligt sätt handlar också om att göra barnen 

delaktiga. Detta är något som vi ser att endast en respondent reflekterade över, trots att både 

Palmer (2012), Åberg & Lenz Taguchi (2007 och Lenz Taguchi (1997) beskriver som 

grunden till att få till en levande dokumentation. Respondenten sa att ”barnen snart vänjer sig 

vid pedagoger med papper och penna i handen” men har inte utvecklat vidare hur barnen blir 

delaktiga, eller om det finns etiska åtagande hos pedagogen. Svenning (2011) skriver att det är 
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viktigt att barnen görs delaktiga i det som berättas om dem och helst bör det vara barnen 

själva som berättar ur sitt perspektiv. Detta för att inte glömma bort hur viktigt det är att det är 

deras tankar som ska synliggöras. Den av respondenterna som lyfte fram vikten av barnens 

medverkan tar inte upp barns valmöjlighet att säga nej till att medverka i dokumentationen. 

En respondent ifrågasatte vad som skulle finnas med i pedagogisk dokumentation och tog 

återkommande högtider och årstider som exempel. Respondenten sa att det skulle bli tjatigt att 

vissa händelser återkom hela tiden, men i en pedagogisk dokumentation rättar man sig inte 

efter årstider eller högtider. Dokumentationen ska följa diskussioner och dialoger på förskolan 

(Palmer, 2012). 

 

4.3 Hur tror pedagoger att surfplattor eller annan digital teknik kan förenkla den 

pedagogiska dokumentationen, så att den kan bli en mer naturlig del av den 

dagliga verksamheten? 

 

4.3.1 Positiva till digitala verktyg 

 

Alla respondenterna ansåg att digital teknik var ett av de grundläggande hjälpmedlen för att 

kunna arbeta med pedagogisk dokumentation. Alla respondenterna använde sig också av 

digitala verktyg i form av digitalkamera och datorer.  

Framför allt de pedagoger som arbetade med de yngsta barnen framhöll vikten av att kunna se 

tillbaka med hjälp av bilder, och de menade också att de genom bilderna kunde kommunicera 

och se hur de yngre barnen uppfattat olika aktiviteter. Några av respondenterna använde sig 

av fotografier för att ge barnen återblickar av aktiviteter som skett tidigare, ”det är ett utmärkt 

hjälpmedel att ha med sig i arbetet. Man har lätt att återkoppla”. Gällhagen och Wahlström 

(2011) skriver om hur surfplattan underlättar att visa t.ex. foto eller filmsnuttar för flera barn 

samtidigt utan att behöva bearbeta materialet i en dator först. Det går att jämföra med de 

fördelar en videokamera har fast i smidigare format (Wehner-Godée, 2011).  

 

4.3.2 Visioner om surfplatta 

 

Att använda sig av surfplatta som verktyg på förskolorna var mindre vanligt, men alla 

respondenter hade visioner om vilka möjligheter som fanns för detta verktyg. Surfplatta 

omnämndes som ett multiverktyg, lättillgängligt, snabbt och intresseväckande för barnen. En 

av respondenterna poängterade att den var smidigt att ta med sig om man t.ex. skulle gå till 

skogen och att det då gick att göra en dokumentation direkt, istället för att vänta tills man kom 

tillbaka till förskolan eller tills man hade administrativ tid. Detta är också i linje med 

läroplanen där det uttrycks att barnen ska få möjlighet att lära sig vardaglig teknik (Lpfö 98 

rev 2010). I tidningen Förskolan (nr 9, 2012) kan man också se hur smidigt det kan vara att 
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använda surfplatta tillsammans med barnen vid exempelvis en utflykt till skogen. Man visar 

också tydligt hur barnen görs delaktiga i den pedagogiska dokumentationen. Några av 

respondenterna hade tagit del av detta reportage, och menade att om den pedagogiska 

dokumentationen kunde göras på detta sätt med hjälp av digitala verktyg, så var det något 

mycket positivt och de blev i högsta grad inspirerade. 

Det fanns alltså ett stort intresse för att använda digital teknik och för de nya möjligheter som 

öppnas för dokumentation tack vare digitala verktyg.  

 

4.3.3 Bristande kunskap om surfplatta 

 

Några av respondenterna nämnde sin egen okunskap som ett dilemma. Vi kunde också utläsa 

i svaren att de som själva var osäkra på digital teknik inte såg lika många fördelar med att 

använda sig av den. En respondent betonade att pedagoger behövde kunskap om hur digitala 

verktyg skulle användas för att det skulle kunna vara till hjälp. Utan kunskap kunde t.ex. en 

surfplatta bli ett hinder istället för till gagn där fokus flyttades från verksamheten till verktyget 

En respondent svarade att ”man blir stressad, åh nu ska man lära sig något nytt”, men sa också 

att med rätt utbildning kunde den bli ett bra verktyg. Wehner-Godée tar upp just detta att den 

praktiska biten av att använda digitala verktyg tar tid, men att det är värt att avsätta tid för 

detta (2000). I Gällhagen och Wahlströms bok ges som förslag att pedagogerna ska öva på att 

hantera surfplattan utan förväntningar på ett resultat, och på så sätt behöver de inte känna att 

de gör fel utan kan se det hela som lärprocess för sig själva (2011).  

Det som vi såg som det största hindret på förskolorna då det gällde den digitala tekniken, där 

diskussionen främst berörde surfplattor, var pedagogernas egen motvilja till att använda sig av 

detta verktyg.  Respondenterna var överlag positiva, men samtidigt nämnde flera av dem 

underliggande konflikter på arbetsplatsen där vissa i arbetslaget eller på förskolan inte ville 

använda sig av surfplattor, ”vår förskolechef, han undrade, ställde frågan hur vi såg på det att 

köpa in Ipad, och det var nog delade reaktioner där. Jag tror att en del blir kanske stressade…” 

respondenten berättade vidare att detta lett till att förskolan beslutat sig för att inte satsa på 

denna typ av teknik.  

Det fanns också ekonomiska faktorer som spelade in. I ett fall fanns Ipads på förskolan men 

användes inte, dels var man rädd att de skulle gå sönder och dels var man inte säkra på hur 

surfplattan skulle användas. En annan respondent trodde att förskolan avstod från att köpa in 

surfplattor, eftersom man ansåg det vara en för stor utgift. 
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4.4 Sammanfattning 

 

Sammanfattningsvis visade resultatet på att respondenterna var positiva till pedagogisk 

dokumentation. Samtliga respondenter ansåg dock att tid var ett centralt orosmoment då alla 

ansåg att det var svårt att hinna med i den slimmade verksamheten. Flera respondenter ville 

också få tydligare riktlinjer eller utbildning inom ämnet. Digitala verktyg såsom surfplattor 

användes enbart på några av de förskolor som deltog i studien. Samtliga respondenter hade en 

positiv inställning till detta verktyg och visioner om hur det skulle kunna användas i 

verksamheten.    
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5. Diskussion 

 

I detta avsnitt kommer vi att diskutera den osäkerhet kring pedagogisk dokumentation som vi 

sett i vår resultatdel. Vi kommer även ta upp tankar kring utebliven reflektion och den 

svårighet att göra barnen delaktiga som våra intervjuade pedagoger sa sig uppleva. Brist på tid 

och utbildning är också viktiga bitar som pedagogerna ansåg vara något som det behövdes 

mer av och detta vill vi också ge plats för i vår diskussion. Avslutningsvis kommer vi att 

diskutera digitala verktyg och ge detta lite extra utrymme eftersom vi tror att det här finns 

många möjligheter. 

 

5.1 Osäkerhet om vad, hur och varför 

 

Många av de tillfrågade upplever den pedagogiska dokumentationen som svår att arbeta med. 

Flera har inte riktigt förstått hur man ska göra och efterfrågar en mall. Detta är ett problem 

som är känt och därför gav Skolverket ut sin publikation (2012) i ämnet. Skriften kan enligt 

oss vara en god hjälp, men tyvärr vet alla inte om att den finns eller anser man sig inte ha tid 

att läsa igenom den. Skriften är inte heller en klar mall utan ger endast förslag till hur man kan 

arbeta. Flera andra författare tar också upp detta problem med pedagogisk dokumentation i 

förskolan, men ingen visar på en snabb lösning då det trots allt krävs att man sätter sig in i 

tankarna bakom (Wehner-Godée, 2000). Dock anser vi att flera av de böcker vi berör i detta 

arbete ger mycket bra och utförlig praktisk information om hur man kan gå tillväga. I flera 

böcker finns också praktiskt utformade mallar som man kan välja att använda sig av för att 

lättare komma igång med arbetet (exempelvis Wehner-Godée, 2011, Gällhagen & Wahlström, 

2011). 

Få av de tillfrågade nämner att det är verksamheten och förskolans kvalitet som, med hjälp av 

dokumentationen, ska bedömas. Det är alltså aldrig enbart barnet som ska dokumenteras, utan 

alltid i relation till verksamheten (Lpfö98, rev 2010). Vi upplevde då vi intervjuade att många 

hade fokus på att synliggöra barnens lärande och utveckling, och sedan stannade man vid 

detta. Att använda dokumentationen för att bedöma hur väl verksamheten lever upp till 

fastställda läroplansmål var det inte någon som tog upp. Kanske är detta så självklart att man 

inte nämner det, eller är det så att man har missuppfattat och tror att pedagogisk 

dokumentation endast syftar till att visa barnens lärande och utveckling? Vad får detta i så fall 

för konsekvenser? Vi tror då att det finns stor risk att barnen blir bedömda. Vi har också, då vi 

varit ute på olika förskolor, just sett och upplevt att barnen ofta blir bedömda. Detta sker i 

mycket större utsträckning än att man bedömer sin egen verksamhet och vilka förutsättningar 

för lärande och utveckling som denna ger. Denna företeelse är det också flera författare som 

tar upp (exempelvis Svenning, 2011, Bjervås 2012) 

Wehner-Godée tar i sin bok upp att den svenska förskolekulturen innehåller många olika 

teorier om barn och lärande. Det skiljer sig mycket åt från förskola till förskola hur man 

tänker och hur man gör (2011). På en montessoriförskola tänker man annorlunda mot 
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exempelvis en förskola med Reggio Emilia-inspiration. Många förskolor tänker fortfarande 

utifrån ett utvecklingspsykologiskt tänkande, medan andra på ett tydligt sätt endast jämför 

varje barn mot sig själv. Är det denna blandning av olika idéer som gör att man tolkar så 

olika? Är det därför man har så olika syn på dokumentation och även olika kunskap? 

 

5.2 Reflektion och barns delaktighet 

 

Nästan alla tillfrågade ställer sig positiva till pedagogisk dokumentation och verkar ha en tro 

på att detta ska hjälpa dem i det pedagogiska arbetet. Utifrån de svar vi fått kan vi ändå utläsa 

att kravet på dokumentation och särskilt pedagogisk dokumentation gör att många känner sig 

stressade och väljer då att göra på ett sätt som man egentligen inte tror är så som det är tänkt, 

eller också väljer man att göra som man alltid gjort, dvs. man dokumenterar en händelse för 

att visa upp denna. Man får sällan till någon reflektion och framför allt får man sällan till 

reflektion tillsammans med barnen. Alla författare som vi har valt att fördjupa oss i betonar 

vikten av reflektion både i arbetslaget och tillsammans med barnen. Läroplanen ger också 

tydliga anvisningar om att barnen ska vara delaktiga och ha inflytande (Lpfö98, rev 2010). 

Om denna viktiga bit uteblir kan man säga att poängen med pedagogisk dokumentation blir 

omöjlig att uppnå. Det är genom den pedagogiska dokumentationen vi ska synliggöra barnens 

perspektiv (Åberg & Lenz Taguchi, 2007). 

En pedagog tog upp att för dem var inte själva fotodokumentationen det viktigaste, utan att de 

skrev ner något som barnen visade intresse för och att man sedan i arbetslaget hade en 

diskussion kring detta och att de sedan återkopplade till barnen (Bjervås, 2011). På denna 

pedagogs avdelning hade man ett lite spiralblock med penna upphängt på väggen i varje rum, 

så att detta snabbt skulle finnas till hands när barnen uppmärksammade något. Detta kan låta 

som en enkel sak, men kanske är det just sådana här små, praktiska saker som kan få igång 

arbetet med pedagogisk dokumentation. Det blir också något konkret som finns i miljön som 

visar både för barn, vårdnadshavare och för pedagogerna att man arbetar medvetet med att 

fånga upp barnens tankar. Nordin-Hultman tar upp hur viktigt det är att pedagoger skapar rätt 

förutsättningar i miljön så att man ska kunna fånga barnens lärande (2010). 

Kanske är det just medvetenheten som saknas? Istället för att lägga allt fokus på hur man ska 

göra den pedagogiska dokumentationen, borde man först ha förstått varför man ska göra den, 

för att få till en meningsfull dokumentation (Palmer, 2012). Om man flyttar fokus på detta sätt 

blir det kanske mer självklart att ge utrymme för reflektion och även för barnens delaktighet? 

Det blir då större fokus på själva processen än på det som produceras i form av foto och 

dylikt. På detta sätt kan den pedagogiska dokumentationen även utgöra en del i det 

systematiska kvalitetsarbetet eftersom man då gör dokumentationen fortlöpande under en 

pågående process (Lpfö98, rev 2010). 

Är det så att man har förstått att man ska reflektera kring den gjorda dokumentationen, men 

att man väljer bort detta? Reflektionen ska bland annat synliggöra sådant som vi inte ser 

direkt. Det kan handla om förhållningssätt, tankar och idéer som ligger till grund för att 
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pedagoger gör som de gör och som ligger bakom hur man väljer att organisera sin verksamhet 

(Wehner-Godée, 2011). Är det känsligt att granska sig själv som pedagog och att granska sin 

egen verksamhet? Är det känsligt att tala om hur någon annan i arbetslaget gör? Detta är 

något som vi själva i allra högsta grad tagit del av vid vår verksamhetsförlagda utbildning. 

Det är ovanligt att man samtalar om hur man själv gör och många gånger väljer man istället 

att lägga fokus på barnen och deras agerande. Denna företeelse visas också i relevant 

forskning (Svenning, 2011). För att komma ifrån detta är det, enligt oss, oerhört viktigt att 

man har förstått vad den pedagogiska dokumentationen är tänkt att innebära och att man inte 

kan välja bort att reflektera över den egna verksamheten.  

Pedagogisk dokumentation är just nu väldigt aktuellt av skäl som vi visat ovan. Detta gör att 

man dokumenterar så mycket som man anser sig ha tid. Om allt detta dokumenterande görs på 

”fel sätt”, dvs. att man endast dokumenterar barns utveckling och lärande utan att sätta detta i 

relation till den verksamhet man erbjuder, finns det risk att den kommer att leda till mer fokus 

och mer bedömning av enskilda barn, vilket helt strider mot läroplanens intentioner (Wehner-

Godée, 2011). Detta är en risk som måste synliggöras, vilket är en stor anledning till att vi 

valde detta ämne som examensarbete. 

En annan risk med att man nu dokumenterar i allt större utsträckning tar Svenning (2011) upp. 

Om dokumentationen blir en självklarhet på förskolan kanske barnens rätt att välja att deltaga 

eller ej inte ens finns som ett alternativ? 

 

5.3 Tid och utbildning 

 

När det gäller frågan om vad som krävs för att den pedagogiska dokumentationen ska bli en 

naturlig del av den dagliga verksamheten, menar många att det handlar om mer tid. Någon 

nämnde också att det krävs mer och bättre utbildning inom området. Brist på tid är ett ständigt 

bekymmer i förskolan. I Skolverkets publikation (2012) nämner man dock att om man 

använder sig av pedagogisk dokumentation på det sätt som det är tänkt, så är detta tillräcklig 

dokumentation. Man behöver alltså inte ha en massa annat som tar tid, exempelvis pärmar för 

varje barn som ofta endast blir som ett fotoalbum över barnets tid på förskolan. Många 

författare (exempelvis Åberg & Lenz Taguchi, 2007) betonar också att det är viktigt att man 

inte gör det för stort, att man är medveten om att man väljer ut en viss del av verksamheten 

vid ett visst tillfälle och detta blir då som ett slags tvärsnitt av just den pågående läroprocessen 

(Palmer, 2012). Man kan inte ha för avsikt att dokumentera allt hela tiden.  

När det gäller utbildning vet vi att många chefer satsar på detta, och vi vet dessutom att flera 

av de intervjuade har varit på utbildning i pedagogisk dokumentation, men ändå upplever de 

en osäkerhet. Kanske innebär detta att utbildningen inte var tillräckligt tydlig eller tillräckligt 

konkret? Eller är det kanske så att pedagoger känner sig tvingade att gå på denna typ av 

utbildning och därför inte tar den till sig på samma sätt som om den hade varit mer på eget 

initiativ? Detta är en ”svår nöt att knäcka”, då det inte fungerar att bara de som själva har ett 

intresse fördjupar sig i ämnet. Då faller den viktiga biten gällande reflektion i arbetslaget bort. 
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Det krävs att alla i arbetslaget har förstått vinsten och har en positiv inställning till pedagogisk 

dokumentation. Även om det enligt läroplanen är förskolläraren som har dokumentationen på 

sitt ansvar, står det också i läroplanen att arbetslaget ska dokumentera och följa upp hur väl 

verksamheten motsvarar läroplansmålen (Lpfö98, rev 2010). 

Den pedagogiska dokumentationen ska göras för att få syn på barns kunskapsskapande och 

utveckla sin verksamhet utifrån detta så att man tydligt strävar mot läroplansmålen. Om man 

inte har förstått detta, tror vi inte att det spelar någon roll om man har mer tid till planering 

och efterarbete.  

 

5.4 Digitala verktyg 

 

Vid frågan om digitala verktyg ställde sig alla positiva, men få hade någon erfarenhet av 

detta. Några hade sett det reportage i Tidningen Förskolan (2012, nr 9) som vi 

uppmärksammar i detta arbete, och menade att om den pedagogiska dokumentationen kunde 

användas på detta sätt så skulle det vara mycket positivt.  

Vi har upplevt, vid andra tillfällen ute på förskolor, att inställningen till digitala verktyg 

varierar kraftigt. En del är mycket positiva till att lära sig om ny teknik, andra väljer att inte ta 

del av denna. En av de intervjuade pedagogerna berättade att deras chef hade ställt frågan till 

all personal om man ansåg att man skulle köpa in surfplattor för att användas i verksamheten. 

Det visade sig att det fanns delade meningar om detta och i slutänden blev det att man inte 

köpte in några. Här kan man se att en chef tar ett initiativ kring digitala verktyg, men att 

personalen själv väljer att inte prioritera detta. Tänker man då ur barnens perspektiv eller ur 

sitt eget? Tänker man utifrån hur man själv hade det som liten och vilka behov som då fanns? 

Det ingår i vårt uppdrag att förbereda barnen för det samhälle vi lever i idag (Lpfö98, rev 

2010), inte det som fanns för en generation sedan (Svenning, 2011). Samhället förändras i hög 

takt (Wehner-Godée, 2011) och vi kan inte utestänga barnen från detta, utan måste ge dem de 

rätta verktygen för att fungera så bra som möjligt i detta samhälle. Självklart kan man vara 

kritisk till det digitaliserade samhället, och det är positivt om för- och nackdelar diskuteras, 

särskilt tillsammans med barnen. Dock kan vi inte välja, inte utifrån det som tydligt står i 

läroplanen, om vi ska ge barnen möjlighet att ta del av vardaglig teknik och olika medier 

(Lpfö98, rev 2010). Om man nu är rädd för de faror som trots allt finns med digital teknik, 

exempelvis ur etiska aspekter, borde man inte då vara extra mån om att framhäva och utforska 

teknikens möjligheter? Eller handlar det om pedagogers egen ”teknikrädsla” och ovilja att 

hänga med i tiden? Handlar det om makt? Är det så att man är så van vid att det är de vuxna 

som har makten över verksamheten och över kunskapen att man inte vågar utforska digitala 

verktyg då man själva inte har kunskapen och därmed makten? Är det i så fall inte meningen 

att man som pedagog aldrig ska anse sig vara färdig pedagog, utan faktiskt ska utforska 

tillsammans med barnen och på så sätt lära sig nya saker? Det finns förskolebarn som kan mer 

om digitala verktyg än de vuxna på förskolan (Åberg & Lenz Taguchi, 2007). Är detta 
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provocerande, eller är det kanske något som vi borde ta till vara på extra mycket just för att 

detta kan utjämna den maktdimension som trots allt finns på alla förskolor? 

Hur påverkas barn när vuxna på förskolan har en negativ inställning till digitala verktyg, eller 

om de vuxna menar att dessa endast får användas av vuxna? Hur kommer det sig att barn idag 

lockas väldigt mycket av digital teknik? Vi har själva aldrig varit med om att något barn 

tackat nej till att få sitta vid datorn eller använda surfplattan. Wehner-Godée (2000) menar att 

om man använder olika medier i den pedagogiska dokumentationen blir det möjligt att se 

förhållandet mellan pedagogik, teknik och läroprocesser. Det är tydligt att denna generation 

ser positivt på digital teknik, kanske är det till och med så att vissa barn lär på ett bättre sätt 

med dessa hjälpmedel? När det dessutom finns inskrivet i läroplanen, borde det kanske vara 

självklart att pedagoger använder digital teknik tillsammans med barnen där detta är lämpligt? 

Eftersom det ska dokumenteras i förskolan, och detta ofrånkomligt görs med digitala verktyg, 

om än i högst skiftande utsträckning, kan man väl säga att pedagogisk dokumentation är ett 

område där det är lämpligt att erövra den digitala tekniken tillsammans med barnen? En 

surfplatta är lätt för barn att använda och den kan underlätta den pedagogiska 

dokumentationen (Gällhagen & Wahlström, 2011). Digital teknik ger nya möjligheter och 

genom att använda olika medier i den pedagogiska dokumentationen kan vi få syn på sådant 

som vi annars skulle missa (Wehner-Godée, 2000). 

Det är viktigt att man är väl insatt i styrdokumenten, där det tydligt framgår att barnen ska få 

möjlighet att ta del av vardaglig teknik och olika medier (Lpfö98, rev 2010). Så som 

samhället ser ut idag kan man säga att vardaglig teknik inbegriper sådant som digital kamera, 

dator, mobiltelefon, surfplatta med mera. Reneland (föreläsning, 120112) betonade också 

vikten av att vi pedagoger ger barnen rätt kunskap om digitala verktyg, och sätter dessa i 

meningsfulla sammanhang så att barnen förstår att tekniken är till för så mycket mer än 

Facebook eller att spela spel. Barn idag föds in i en digital värld, och det ingår i vårt uppdrag 

att se till så att barn och unga idag kan inta ett kritiskt förhållningssätt och kan använda 

tekniken på ett bra sätt (Svenning, 2011). Även om det finns faror med digital teknik tror vi 

att det finns ännu fler möjligheter. Även de pedagoger vi intervjuat uppger att de tror att det 

finns stora möjligheter med digitala verktyg. Dock känner man inte att man har den kunskap 

som krävs.  

Miljöns betydelse betonas i flera av de böcker vi fördjupat oss i (Wehner-Godée, 2011, 

Nordin-Hultman, 2010). Digitala verktyg utgör en del i barnens miljö, både på förskolan, 

hemma och i andra miljöer. Wehner-Godée tar också upp hur vi påverkas av vår egen 

uppväxt, utbildning och kultur vi lever i och att samhället förändras i snabb takt. Det är inte 

helt lätt för oss vuxna att se på samhället ur barnens perspektiv, men om vi försöker måste vi 

medge att olika former av digital teknik finns naturligt i deras vardag (2011). Detta gör att det 

borde vara mer självklart för oss i förskolan att använda oss av denna teknik. 

Wehner-Godée talar inte bara om den digitala tekniken utan också om samhället som ett 

alltmer medierat samhälle som sänder ut bilder och budskap. Vi chattar på nätet, vi har egna 

bloggar och hemsidor, vi lägger frivilligt ut information på exempelvis Facebook. Wehner-

Godée menar att detta kryper allt längre ner i åldrarna och barn dokumenteras och blir 
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bedömda i en mängd sammanhang (2011). Marknadskrafter i samhället ger draghjälp till en 

utveckling där det tävlas och bedöms i olika sammanhang. Detta får inte hända i förskolan, så 

att dokumentationen som görs blir bedömning. Genom att använda pedagogisk 

dokumentation så som det är tänkt blir det endast verksamheten som bedöms (Bjervås, 2012).  

En annan tanke som uppkommit under arbetets gång, och med tanke på vårt medierade 

samhälle, är att om dokumentationen används på ett ”fel” sätt och lägger för mycket fokus på 

enskilda barn, kan det då finnas en risk att barn tror att de måste bli dokumenterade för att ha 

ett värde? Detta är en viktig fråga, och genom att arbeta med digitala verktyg i förskolan, och 

genom att samtala med barnen om det samhälle som är idag, kanske man kan förebygga 

denna eventuella risk? 

Lenz Taguchi för i sin bok fram teorin om att allt påverkas av allt, dvs. barn påverkas i högsta 

grad av sin omgivning och då inte enbart av andra människor utan även materiella saker 

såsom rum, platser, datorer, telefoner och annat. Dessa materialiteter menar hon har egen 

agens, dvs. de påverkar av egen kraft vårt agerande (1997). Materiella saker har kraft och 

makt att påverka vårt tänkande och vårt varande. Barn påverkas alltså av sin materiella 

omgivning som idag till stor del utgörs av digital teknik som säkerligen påverkar barns 

agerande i olika situationer. Att låta barnen använda denna digitala teknik både vid 

pedagogisk dokumentation och vid andra aktiviteter borde därför vara väsentligt. Det borde 

kanske även komma upp till diskussion hur digitala verktyg kan användas så att barnens 

perspektiv kommer fram (Svenning, 2011), och även fundera över vad dessa verktyg kan ge 

för mervärde, som är svårt att nå på andra sätt. Barn lär på olika sätt och att få lära sig via 

digital teknik är en möjlighet som vi anser borde finnas. Det är kanske också så att det är just 

inom digital teknik, eller via denna teknik, vi kan ge barnen det inflytande som de har rätt till. 

Det är kanske framför allt genom att ge exempelvis digitalkameran till barnen, som vi har 

störst möjlighet att ta del av det perspektiv som borde vara det självklara perspektivet för 

förskolepedagoger att vilja lyfta, nämligen barnens eget perspektiv? 

 

5.5 Vidare forskning 

 

Det skulle vara intressant att djupare studera förskolor som arbetar med pedagogisk 

dokumentation och digitala verktyg. Vad är det som gör att man kommit så långt? Vilka 

föreställningar om lärande och digitala verktyg ligger bakom detta arbetssätt? 

Vi har i vårt arbete snuddat vid tanken att om det nu, på grund av nya krav, blir så att man 

dokumenterar i allt högre grad, och detta görs på ”fel” sätt, kan leda till att barnen blir 

bedömda i allt större utsträckning. Det hade alltså varit intressant att se på den konkreta 

dokumentationen för att få en bild av om denna får positiva effekter, eller om de nya kraven 

”stressar” fram en dokumentation som leder till allvarliga konsekvenser, och helt går emot 

läroplanens intentioner.  
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Bilaga A 

 

INTERVJUFRÅGOR 

 

1. Hur har du förstått att den pedagogiska dokumentationen ska utformas och genomföras?  

2. Hur ställer du dig till den pedagogiska dokumentationen? 

3. Vad anser du krävs för att den pedagogiska dokumentationen ska bli en mer naturlig del av 

den dagliga verksamheten? 

4. Hur tror du att Ipad eller annan form av digital teknik skulle kunna vara en hjälp för 

pedagoger i arbetet med den pedagogiska dokumentationen? 
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Bilaga B 

 

Hej! 

 

Vi är två lärarkandidater från Linnéuniversitetet, som under november-december ska göra vårt 

examensarbete. Detta kommer att handla om pedagogisk dokumentation, och vi har för avsikt 

att intervjua ett antal pedagoger för att se hur dessa tänker kring ämnet. 

 

Vi hade varit mycket tacksamma om du hade velat avsätta 30 minuter för att medverka i vår 

studie. Ditt eller din förskolas namn kommer inte att finnas med i arbetet.  

 

Dessa frågor vill vi ställa: 

1. Hur har du förstått att den pedagogiska dokumentationen ska utformas och genomföras?  

2. Hur ställer du dig till den pedagogiska dokumentationen? 

3. Vad anser du krävs för att den pedagogiska dokumentationen ska bli en mer naturlig del av 

den dagliga verksamheten? 

4. Hur tror du att Ipad eller annan form av digital teknik skulle kunna vara en hjälp för 

pedagoger i arbetet med den pedagogiska dokumentationen? 

 

(Vi önskar att spela in intervjun via diktafon. Detta kommer vara vårt arbetsmaterial, och 

inget som någon annan kommer att lyssna på. Endast resultatet av det som framkommer 

kommer att finnas med i examensarbetet.) 

 

 

Om du har möjlighet att medverka var vänlig och hör av dig till: 

 

Margareta Lööf, tel. xxxx-xxxxxxx 

Annika Jönsson, tel. xxxx-xxxxxxx 

 

 


