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ABSTRAKT 
Pedagogisk dokumentation har fått en allt större del i förskolans läroplan, syftet är att 

tillämpa den som ett verktyg främst för att utveckla verksamheten. Det handlar också om 

att synliggöra barnens läroprocesser och skapa reflektion med syfte att utveckla barnens 

lärande. Syftet med den här studien var dels att lyfta viktiga delar inom arbetet med den 

pedagogiska dokumentationen. Dels att lyfta konkreta exempel på hur pedagoger arbetar 

med verktyget pedagogisk dokumentationen i förskolan. Resultatet i studien visar att 

arbetet bör begränsas och att man bestämmer vad man ska reflektera kring, samt att 

reflektionen sker tillsammans med barn och kollegor. Ytterligare en aspekt är också 

tiden och att man har ledning och organisation bakom sig.  
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1 INTRODUKTION 
Sedan den reviderade läroplanen publicerades har vikten av utvärdering och 

uppföljning i förskolan ökat. I läroplanen för förskolan (Skolverket, 1998, rev 2010) 

står det att förskolans kvalitet ska utvärderas, därmed behöver barns utveckling och 

lärande följas, dokumenteras och analyseras. Dessa utvärderingar som även 

synliggör barnens lärandeprocesser syftar till att användas för utveckling av 

verksamheten. Denna form av utvärdering är ett exempel på hur man kan synliggöra 

processerna i förskolans verksamhet och kallas för en pedagogisk dokumentation. 

Pedagogisk dokumentation särskiljer sig från andra dokumentationsverktyg på så sätt 

att barnens läranderesultat inte ligger i fokus, det är istället lärandeprocessen som är i 

fokus. Enligt läroplanen för förskolan (Skolverket, 1998, rev 2010) handlar det om 

att utveckla bättre arbetsprocesser och kunna bedöma om arbetet sker i enlighet med 

målen. Dessutom ingår det i förskolans uppdrag att undersöka vilka åtgärder som 

behöver vidtas för att förbättra förutsättningarna för barn att lära och utvecklas. En 

viktig aspekt i arbetet med pedagogisk dokumentation är att det är ett reflekterande 

arbetssätt där man använder dokumentationen som underlag för reflektion. 

Användandet av pedagogisk dokumentation varierar mellan olika förskolor där 

tidsåtgången är en av faktorerna som anges som orsak för att förskolor till varierande 

grad använder sig av pedagogisk dokumentation. Därför har vi valt att undersöka hur 

de förskolor som börjat arbeta med pedagogisk dokumentation går till väga för att 

pedagogiskt dokumentera. Vårt mål är att skapa intresse och bidra med vägledning 

för hur man praktiskt kan tillämpa den pedagogiska dokumentationen i 

verksamheten.  
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2 BAKGRUND 
 

Teoretiskt perspektiv 

Bedömningsteorin formativ bedömning innebär att barnet ges feedback från 

pedagogen om sina prestationer och förståelse av ämnet för att utvecklas mot målen i 

skolan beskriver Hult & Olofsson i Hult & Olofsson (2011). Det finns också en 

annan form av bedömning som kallas summativ. Den bedömningen handlar att 

bekräfta en viss kunskapsnivå, om barnet nått ett mål eller inte och de i relation till 

andra barn genom olika prov i skolan förklarar Wikström i Hult & Olofsson (2011). 

Den formativa och summativa bedömningen skiljer sig åt i hur resultaten används i 

skolan fortsätter Wikström i Hult & Olofsson (2011). Den formativa bedömningen 

kan handla både om bedömning för lärande och bedömning av lärande förklarar Hult 

& Olofsson i Hult & Olofsson (2011). Med bedömning för lärande menas att barnet 

ska få den hjälp de behöver för att uppnå målen med undervisningen, och bedömning 

av lärande är en värdering av hur väl barnet uppnått målen i skolan a.a. I den 

formativa bedömningen ingår att barnet själv kan göra en bedömning av ifall deras 

arbetsuppgift motsvarar kriterierna. Om så inte är fallet, att de kan ha erhållit en 

tanke, en reflektion om hur de kan utveckla uppgiften och sitt lärande för att nå 

målen förklarar Hult & Olofsson i Hult & Olofsson (2011). Enligt Sadler (1989) i 

Hult & Olofsson (2011) bör pedagogen hjälpa barnet med att tolka, förstå och 

diskutera kriterierna. Det handlar om att barnen behöver utveckla en förståelse för 

kvalitet i de uppgifter som de arbetar med, att barnen förstår de mål som de är på väg 

emot i skolan. Sadler (1989) förklarar i Hult & Olofsson (2011) att barnet måste 

genom erfarenhet göra bedömningar på sitt eget och andras arbete, utveckla en 

förståelse för kvalitet, både individuellt och i samspel med andra. Den formativa 

bedömningen kan ideligen användas i nya sammanhang, områden och uppgifter 

menar Boud (2000) i Hult & Olofsson (2011) och förklarar strategin som en hållbar 

bedömning för lärande. 

Reggio Emilia - filosofin  

Reggio Emilia- filosofin grundades av Loris Malaguzzi (1921-1994) under åren 

1945-1946. Denna filosofi innehåller två viktiga delar: ett helhetsperspektiv på barn 

och deras lärande, samt fokus på utveckling med hjälp av så kallad pedagogisk 

dokumentation (Wallin, 2003).  

Enligt Wallin (2003) så såg Loris Malaguzzi barn som delar av en social kontext. I 

denna sociala kontext ansågs barnen vara aktiva medkonstruktörer av kunskap. 

Malaguzzi (Wallin, 1996) menade att lärande både sker individuellt och tillsammans 

med andra. Barnen ansågs av Malaguzzi att vara högst kreativa, nyfikna, begåvade, 

energiska, fantasifulla och intelligenta. Enligt Wallin (2003) ansågs barnens 

kreativitet så stor att Malaguzzi beskrev det som att barn har hundra språk. 

Malaguzzi var också en förespråkare av nätverk, dialog och ständig utveckling. 

Utveckling sker enligt Malaguzzi, tolkat av Dahlberg m.fl. (2006) inte genom att 

man förhåller sig till ett speciellt pedagogiskt tänkande, utan att man jämför olika 

teorier samt använder sig av tvärvetenskapligt tänkande. Att verksamheten ständigt 

utvecklas och förnyas (a.a.). Med det som utgångspunkt utvecklades Reggio Emilia 

pedagogiken, där barnen sätts i centrum av verksamheten och barnen utvecklar ett 
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eget sätt att tänka från första början. Wallin (1996) beskriver att i verksamheten bör 

det finnas utrymmen där barnen kan mötas i olika typer av aktiviteter. Ateljén är ett 

viktigt rum där barnen ges möjlighet att uttrycka sina hundra språk på olika sätt. En 

Reggio Emilia miljö kännetecknas också av öppna planlösningar så att man kan se 

från rum till rum men även ut emot naturen (a.a.). Wallin (1996) beskriver i sin 

tolkning att barnen bör få arbeta i grupp så att det kan lära av varandra. Detta kräver 

dock att gruppen är relativt åldershomogen, anledningen till det är att skapa en 

gemensam nivå där barnen kan mötas förklarar Wallin (1996). Utveckling av den 

pedagogiska verksamheten är viktig inom Reggio- Emilia filosofin vilket har lett till 

att den pedagogiska dokumentationen är en central del i verksamheten (a.a.). Den 

pedagogiska dokumentationen ses som en naturlig och integrerad del i det vardagliga 

pedagogiska arbetet i verksamheten, där händelser dokumenteras och reflekteras 

tillsammans med kollegor förklarar Wallin (1996) vidare. Reflektionerna används 

senare till att utmana och kommunicera med barnen menar Åberg & Lenz Taguchi 

(2005). Det är av vikt att pedagogisk dokumentation sammanställs och reflekteras på 

olika sätt eftersom barn förstår och lär olika, att pedagogerna förstår och ser 

pedagogisk dokumentation som ett medel för utveckling för barnen och av den 

pedagogiska verksamheten (a.a.). 

Vad är pedagogisk dokumentation  

I skollagen (2010:800) lyfts pedagogisk dokumentation fram som ett verktyg för 

pedagoger att använda i syfte att utvärdera verksamheten i förskolan. Men verktyget 

är också till för att följa barnens utveckling samt att synliggöra lärprocessen för barn, 

pedagoger och föräldrar. Lenz Taguchi (1997) skriver att dokumentationen blir 

pedagogisk dokumentation när pedagogen använder sig av den för att utveckla sina 

tankar. Pedagogen samlar in material och reflekterar sedan över det insamlade 

materialet tillsammans med andra pedagoger och barn (a.a.). Reflektionerna utgår 

ifrån vad och hur pedagogerna gjort, och därefter försöker man hitta nya sätt att 

tänka förklarar Lenz Taguchi (1997). Slutligen kan den pedagogiska 

dokumentationen presentera hur barnet tänkt under en lärandeprocess, hur 

lärandeprocessen växt fram som i sin tur kan synliggöra hur lärandet fungerat menar 

Lenz Taguchi (1997). Det är barnens lärandeprocesser och strategier som synliggörs 

under den pedagogiska dokumentationen förklarar Lenz Taguchi (2006), inte 

resultatet av processen. 

Lenz Taguchi (1997) beskriver pedagogisk dokumentation som ett arbetsverktyg. 

Det handlar inte om en tids arbete som sedan avslutas utan det är ett förhållningssätt 

kring ett kontinuerligt förändringsarbete på förskolan. Även Turner & Gray-Wilson 

(2010) skriver att pedagogisk dokumentation är ett verktyg för att lyssna, observera 

och utvärdera verksamheten. De menar också att det handlar om en inställning och 

attityd till undervisning och lärande. Turner & Gray-Wilson (2010) skriver vidare att 

pedagogisk dokumentation innefattar kunskap om pedagogerna och deras kunskap 

om barnens inlärningssätt och beteenden, samt förhållandet mellan pedagog- barn 

och barn- barn. Den pedagogiska dokumentationen syftar också till att utveckla nya 

relationer till vad vi vet om barnen och hur dem känner sig (a.a.). Lenz Taguchi 

(2006) skriver att man i den pedagogiska dokumentationen kan se hur pedagogen 

integrerar med barnen, lyssnar till dem och observerar dem. Lenz Taguchi (2000) 

skriver att pedagoger genom ett reflekterande arbetssätt kan ”försöka förstå hur vi 

arrangerar, planerar, genomför och förstår det barn gör, tänker och kan, öppnar vi 

upp för möjligheten att göra oss själva uppmärksamma på vad det är som styr vårt 
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tänkande och handlande för att kunna förändra det”. (sid. 138). Lenz Taguchi 

(2000) skriver vidare att det är nödvändigt i ett sådant förändringsarbete som 

pedagogisk dokumentation, att kunna tänka dekonstruktivt kring sitt eget arbete och 

sina egna föreställningar. Vilket innebär att man ställer reflekterande frågor som 

varför man gör som man gör, samt hur man tolkar och förstår barnen. Enligt Wehner-

Godée (2000) kan det reflekterande arbetssättet leda till att pedagoger ändrar i sitt 

handlingssätt efter erfarenheter, vilket gör att de då kan bli mer medvetna om barns 

lust och nyfikenhet. Den pedagogiska dokumentationen används främst för att se vad 

barnen lär, vad de gjort och pedagogers reflektioner kring hur de kan vidareutveckla 

lärandet skriver McNaughton & Krentz (2007). Det handlar inte om att hitta svar 

utan att skapa frågor för reflektion fortsätter Turner & Gray Wilson (2010). Utifrån 

observationer av barnen och deras arbete är det pedagogernas arbetssätt och 

förhållningssätt som synliggörs och granskas förklarar Lenz Taguchi (2000). 

För att kunna genomföra en pedagogisk dokumentation kan man samla ihop material 

på flera olika sätt, Bjervås (2011) skriver att materialet kan bestå av anteckningar 

kring vad som sagts och gjorts, videoinspelningar, fotografier eller barns teckningar. 

Lenz Taguchi (2000) förklarar att den pedagogiska dokumentationen bland annat 

utgår från observationer av barnen, där det finns en strävan efter att försöka läsa 

barnens bilder och dialoger utifrån olika perspektiv. Men det finns en risk menar 

Lenz Taguchi (2000) för att man bedömer barnen utifrån vad som är rätt och fel eller 

bra och dåligt, istället för att uppmuntra barnen att man kan tolka något på många 

olika sätt. Bjervås (2011) tar även upp risken med att man bedömer barnen utifrån 

bestämda utvecklingsteorier till vilken kunskap barnen innehar. Den pedagogiska 

dokumentationen ska istället användas för att synliggöra pedagogens tysta kunskap 

menar Lenz Taguchi (2000). Den ska också synliggöra vad barnen kan och tänker, 

med syfte att få dem att utveckla eller förändra i sitt tänkande (a.a.).  

Varför pedagogisk dokumentation 

Buldu (2010) menar att pedagogisk dokumentation ger en grund för pedagogernas 

planering, det är ett underlag som behövs för att utveckla undervisningen och ett 

verktyg för barns lärande. Den pedagogiska dokumentationen är för pedagogen 

också ett verktyg för att följa barnens utveckling och synliggöra deras 

lärandeprocesser menar Bjervås (2011). I den pedagogiska dokumentationen 

synliggörs också barnens strategier och hur pedagogen integrerar, lyssnar och 

observerar barnen förklarar Lenz Taguchi (2006). Även Turner & Gray Wilson 

(2010) menar att den pedagogiska dokumentationen hjälper pedagogerna att 

integrera med varandra och hur de kan strukturera det dagliga lärandet på ett sätt som 

gör att pedagogerna inte upplever att de måste offra sin roll som lärare. Vidare menar 

Turner & Gray Wilson (2010) att alltför många pedagogiska tillvägagångssätt bygger 

på ett koncept av att överföra kunskap till barnen som vidare inte tillför möjligheter 

till mångfald vad gäller barnens kunskaper. Därför är det av vikt att skapa sociala 

sammanhang så att barnen synliggörs, vilket processen i den pedagogiska 

dokumentationen strävar efter. Genom att en stor mängd material (foton, filmer, 

teckningar mm.) samlas in som underlag till den pedagogiska dokumentationen 

menar Buldu (2010) att det kan fungera som ett bibliotek med samlingar av barnens 

prestationer men också att det kan användas vid senare tillfälle för 

undervisningssyfte.  
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Turner & Gray Wilson (2010) förklarar att pedagogisk dokumentation inte ska ses 

som en linjär berättelse utan som en berättelseväg, det syftar till att förstå de 

händelser och processer som sker. Rinaldi (2006) i Bjervås (s. 63, 2011) förklarar att 

den pedagogiska dokumentationen möjliggör för barnet att i berättelsens form möta 

händelser och processer över vad de tidigare har gjort. För att upprätthålla dessa 

händelser och processer menar Bath (2012) att pedagogen behöver uppmärksamma 

den pedagogiska dokumentationen genom att bland annat tolka barns olika 

aktiviteter, att förstå hur, vad och varför man genomför den pedagogiska 

dokumentationen. Genom att synliggöra verksamheten, förstå och granska den menar 

Lenz Taguchi (2000) att nya och andra sätt att samtala och reflektera möjliggörs i 

den pedagogiska dokumentationen. Lenz Taguchi (2006) förklarar det som en 

kombination mellan teori och praktik.  

Rinaldi (2006) i Bjervås (s. 63, 2011) förklarar att barnens arbete som pedagogiskt 

dokumenteras ger dem en positiv bekräftelse, om att deras ansträngningar och idéer 

bli tagna på allvar och att deras röst blir hörd. Det skapas också goda förutsättningar 

mellan pedagog och barn under den pedagogiska dokumentationen menar Bath 

(2012), att de lyssnar och lär av varandra. Dahlberg m.fl. (2006) menar att det också 

skapas en meningsfull dialog mellan pedagog och barn. Denna dialog äger rum 

medan pedagogen observerar barnet och fångar interaktionerna. Pedagogens 

förståelse under observationerna leder till att lärandet kan föras till nästa nivå. 

McKenna (2003) menar i sin tur att dialogen kan vara reflekterande, att det skapar 

eftertanke över den pedagogiska verksamheten. Dahlberg m.fl. (2006) fortsätter med 

att förklara att förutsättningen är att både pedagogen och barnet får en röst i den 

reflekterande dialogen. Vidare menar McKenna (2003) att genom en reflekterande 

dialog och lika villkor så underlättas den pedagogiska dokumentationen när det 

kommer till utvärdering av barnens lärande och utveckling. 

Den pedagogiska dokumentationen främjar också dialogen mellan föräldrar, barn och 

pedagog. Det skapas en öppenhet mellan de olika parterna förklarar Buldu (2010). 

Vidare förklarar Buldu (2010) att pedagogerna kan dela idéer med varandra som i sin 

tur leder till en djupare förståelse för barnets lärande och utveckling. Barnets lärande 

och utveckling synliggörs också tydligare samt blir tillgänglig för föräldrarna som 

annars kan bli ovetande kring sitt barns lärande och utveckling. Enligt MacDonald 

(2007) i Bjervås (s. 61, 2011) ökar också pedagogens medvetenhet om lärande- 

processer och reflektion genom den pedagogiska dokumentationen. Dahlberg m.fl. 

(2006) beskriver i sin tur den pedagogiska dokumentationen som en process som 

registrerar vad barnen säger och gör. Arbetet med barnen och hur pedagogen ser 

barnen och deras arbete leder till reflektion (a.a.). Den pedagogiska dokumentationen 

leder även till att det pedagogiska arbetet och praktiken ständigt förändras och 

utvecklas förklarar Lenz Taguchi (2006). Den pedagogiska dokumentationen handlar 

också om att inta barnets perspektiv menar Pramling-Samuelsson (1996) i McKenna 

(2003, s. 168). Genom reflektion med barnet kommer barnet också ihåg sitt lärande 

samt att barnet får hjälp att förändra och utveckla sitt lärande. Barnet märker på så 

sätt skillnader i sitt sätt att tänka och hur lärandet uttrycks. Vilket ger barnet 

inflytande och ett fördjupat tänkande samt variationer i lärandet och som uppmuntrar 

till reflektion menar McKenna (2003).  
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Kritiska aspekter med pedagogisk dokumentation 

Dahlberg m.fl. (2001) diskuterar risken med att blanda ihop pedagogisk 

dokumentation med barnobservationer. Barnobservationer handlar främst om att 

utvärdera barns utveckling i relation till förutbestämda kategorier utifrån ett 

utvecklingspsykologiskt perspektiv, då man bedömer barnen efter vad som är 

normalt för deras ålder. Enligt Dahlberg m.fl. (2001) handlar pedagogisk 

dokumentation istället främst om att se och försöka förstå det som händer i det 

pedagogiska arbetet. Samt att försöka se barns kunskap utan att ställa det mot några 

förutbestämda förväntningar och normer. Dahlberg m.fl. (2001) menar att det finns 

en risk med barnobservationerna i pedagogisk dokumentation, med att just skapa 

dessa kategoriseringar av barnen. Wehner-Godée (2000) benämner också skillnader 

mellan barnobservation och pedagogisk dokumentation, då observation ofta för 

tankarna till psykologiska observationer. Barnet betraktas i dessa observationer ur ett 

bristperspektiv vilket handlar om att hitta brister som skall kompenseras vilket kan 

leda till att det skapas en negativ syn på barnet (a.a.). Den pedagogiska 

dokumentationen handlar istället om berättelser kring vad barnen säger och gör 

skriver Wehner-Godée (2000). Det är subjektiva berättelser om händelser i barnens 

kunskapssökande, man uppmärksammar då barnets kompetenser. Det är ett underlag 

förklarar Wehner-Godée (2000) för att utveckla det pedagogiska arbetet och att 

stärka relationerna mellan pedagoger, barn och föräldrar.  

Lindgren & Sparrman (2003) diskuterar kring vilken position barnen hamnar i under 

ett arbetssätt där de hela tiden dokumenteras och betraktas. I en pedagogisk 

dokumentation är barn både betraktare och betraktade i relation till andra barn, men 

de är alltid betraktade i relation till pedagoger och föräldrar (a.a.). Barnen ser sig 

själva, och andra barn i den pedagogiska dokumentationen vilket leder till att de blir 

påminda om hur de förväntas uppträda för att vara duktiga barn i de vuxnas ögon, 

barnen får automatiskt en lägre status. Lindgren & Sparrman (2003) skriver vidare 

att pedagogerna också bestämmer målen för verksamheten och de avgör när en 

uppgift är utförd eller inte, det ger automatiskt pedagogen en starkare position än 

barnen. Lindgren & Sparrman (2003) diskuterar också frågor som rör deltagande, de 

ställer sig frågan om alla barn vill delta i dokumentationsprojekt och om barnen har 

några alternativ. De menar att barnen ska ge samtycke när de deltar och att de ska 

erbjudas anonymitetsskydd. Men väljer barnen då att inte bli synliggjorda betyder det 

att barnet vill vara osett och osynligt. Dessutom är det svårt att bedöma om ett 

tvåårigt barn samtyckt till att delta eller inte, då blir det automatiskt pedagogen som 

fattar ett beslut vad det gäller barnets medverkande i dokumentationen (a.a.). Den 

pedagogiska dokumentationen är en normaliserad praktik där barnens och 

pedagogers beteenden kartläggs och beskrivs. Väljer barnet då att inte bli synliggjort 

saknar barnet identitet och ett historiskt sammanhang att ingå i menar Lindgren & 

Sparrman (2003). I läroplanen för förskolan (Skolverket, 1998, rev 2010) står det att 

det inte är det enskilda barnets resultat som skall utvärderas i förskolan. Däremot ska 

den pedagogiska dokumentationen synliggöra barnens lärandeprocesser för att utgöra 

underlag för bedömning av verksamhetens kvalitet och utvecklingsbehov.   

Tidigare forskning 

Buldus (2010) studie visar att pedagogisk dokumentation är ett verktyg som är 

vägledande för pedagoger där processen i den ger kunskap om vad och hur barn lär, 

hur barn förstår sin omvärld och hur pedagogerna kan utveckla sitt arbetssätt. 
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McKenna (2003) visar i sin studie att det är processen som pedagoger reflekterar 

kring, processen blir då viktigare än det slutgiltiga resultatet. Resultatet i McKennas 

(2003) studie visar att pedagogisk dokumentation ger pedagogerna kunskap om 

barnens tankeprocesser och att den hjälper dem att förstå barnens perspektiv. Den ger 

dem också verktygen och informationen till vilka förändringar som behövs göras i 

verksamheten för att barnens lärande ska kunna utmanas och utvecklas (a.a.). 

Pedagogisk dokumentation är en process som ständigt förändras och utvecklas visar 

McKennas (2003) resultat.  

Möjligheter med pedagogisk dokumentation 

Resultatet i Buldus (2010) studie visar att pedagogerna reflekterar över sig själva i 

den pedagogiska dokumentationen och det gör pedagogerna medvetna om sin egen 

undervisning. Reflektionen kring pedagogernas undervisning kan förändra och stärka 

undervisningen, men även förbättra och utmana barnens lärande (a.a.). Resultatet i 

Bjervås (2011) studie visar att den pedagogiska dokumentationen synliggör 

pedagogernas agerande och på så sätt blir de mer medvetna om sitt agerande, 

exempelvis kan de upptäcka hur talutrymmet ser ut mellan pedagoger och barn, vem 

det egentligen är som samtalar mest. Resultatet i Buldus (2010) studie visar att 

pedagogerna tycker att den pedagogiska dokumentationen är intellektuellt 

stimulerande och hjälper dem att få ett närmare samarbete med kollegorna och 

föräldrarna. Genom samarbete och möten med sina kollegor så kan pedagogerna 

både ge och ta emot vägledande feedback på sin undervisning, detta samarbete 

hjälper dem att analysera sitt eget arbete (a.a.). Analysen av intervjuer i Buldus 

(2010) studie visar en allmän förbättring av barns lärande vid användning av 

pedagogisk dokumentation. Den pedagogiska dokumentationen hjälper pedagogerna 

att få en fördjupad förståelse för barns kunskaper och färdigheter, de kan då ge mer 

stöd för barnens tänkande och upplevelser i barnens lärande (a.a.). Användningen av 

den pedagogiska dokumentationen gör det möjligt för pedagogerna att på ett mer 

reflekterande sätt utveckla verksamheten med nytt innehåll, med aktiviteter och 

upplevelser för att ytterligare stödja barnens lärande visar resultatet i Buldus (2010) 

studie. 

Pedagogisk dokumentation ökar barns delaktighet, motivation och intresse för att 

lära, samt att de får möjlighet till att reflektera över sitt eget lärande visar resultatet i 

Buldus (2010) studie. Kommunikationen mellan pedagoger och barn, och mellan 

barnen ökar när man tillsammans reflekterar över dokumentationen (a.a.). McKennas 

(2003) studie visar att barnen blir medvetna om sitt eget lärande och blir delaktiga i 

sin inlärningsprocess. Även Lenz Taguchis (2006) resultat visar att barnen får makt 

över sina egna lärandeprocesser då pedagogerna utgår ifrån barnens tanke- 

konstruktioner. Pedagogerna i Buldus (2010) studie uppfattar att barnen får en känsla 

av att de äger dokumentationen vilket de tror ökar barnens motivation till att lära. Då 

den pedagogiska dokumentationen synliggör barnens interaktioner och lärande ökar 

barnens intresse att dela sina idéer och tankar, då de får respons från andra barn och 

pedagoger. Resultatet i Buldus (2010) studie visar också att de tystare barnen 

motiverades till att också vilja lyfta fram sina tankar inför de andra barnen, då deras 

kompisar framförde sina åsikter. Bjervås (2011) resultat belyser att ett återberättande 

kring dokumentationen väcker barnens nyfikenhet på vad andra barn har gjort så de 

själva vill göra likadant. Buldus (2010) studie visar också att den pedagogiska 

dokumentationen skapar gemenskap mellan barnen där barnen lär, respekterar, 

lyssnar på, diskutera och delar idéer med varandra (a.a.). Genom att olika tankar och 
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idéer utbyts så utvecklar barnen sina tankar och sitt lärande, visar resultatet i Lenz 

Taguchis (2006) studie, eftersom de lyssnar på varandras tankar och idéer får barnen 

syn på att alla tänker och gör olika och att inget är rätt eller fel. Den pedagogiska 

dokumentationen hjälper barnen att tillsammans sätta ord på omvärlden då de 

diskuterar och reflekterar kring dokumentationen visar Bjervås (2011) studie. 

Resultatet i McKennas (2003) studie visar att både barn och pedagoger kan gå 

tillbaka i dokumentationen och reflektera över det lärande som skett för att sedan 

utveckla och utmana så ytterligare ett lärande kan ske. Bjervås (2011) studie visar att 

ett samlärande sker mellan barnen under reflektionen av den pedagogiska 

dokumentationen, (om det sker ett upptäckande så delas detta med hela gruppen). 

I Buldus (2010) resultat framgår det att den pedagogiska dokumentationen ökar 

dialogen mellan pedagoger och föräldrar. Verksamheten och barnens lärande 

synliggörs och dialogen med föräldrarna kring det ökar då automatiskt. Resultatet 

visar att föräldrarna blir mer delaktiga i barnens lärande eftersom deras medvetenhet 

om pedagogernas arbete ökas (a.a.). Enligt McKennas (2003) studie gör den 

pedagogiska dokumentationen så att föräldrar kan få insikt i hur verksamheten ser ut. 

Resultatet från Buldus (2010) studie visar även att den pedagogiska dokumentationen 

ger föräldrarna möjlighet till att prata med sina barn om deras erfarenheter i 

förskolan.  

Negativa aspekter  

Resultatet i Buldus (2010) studie visar genom att pedagogerna fortsätter använda den 

pedagogiska dokumentationen i sin undervisning, kommer de att möta en brist på 

utrustning, material och ekonomiskt stöd som gör att deras arbete försvåras. Den 

pedagogiska dokumentationen kräver tid och ansträngning visar Buldus (2010) 

studie, samt att det är överväldigande att analysera all data pedagogerna samlar in. På 

så sätt kan de negativa aspekterna ibland väga över gentemot fördelarna av den 

pedagogiska dokumentationen. Buldus (2010) studie visar också att på grund av 

mängden interaktioner och lärandesituationer så blir det för mycket att dokumentera, 

det kräver stor ansträngning att fånga alla dessa situationer. I Bjervås (2011) studie 

problematiserar pedagogerna kring hur mycket man egentligen stör barnen när man 

alltid finns där och ska anteckna, filma eller fotografera. Pedagogerna menar i 

Bjervås (2011) resultat att det också finns risk att barnen blir objekt som 

pedagogerna hela tiden dokumenterar och reflekterar över. Pedagogerna i McKennas 

(2003) studie diskuterar kring svårigheten att hitta den tid som krävs för att sitta ner 

och reflektera kring dokumentationen, detta kan enligt pedagogerna ses som ett 

hinder för att arbeta med pedagogisk dokumentation. Även i Lenz Taguchis (2000) 

studie diskuterar pedagogerna problematiken kring tidsbristen, att det tar mycket tid 

att dokumentera, reflektera. Pedagogerna beskriver även det som mycket stressande 

och kravfullt. Lenz Taguchi (2000) tar också upp i sitt resultat att den pedagogiska 

dokumentationen tar mycket tid från barnen ur föräldrarnas perspektiv. Resultatet 

från Buldus (2010) studie visar svårigheter i att välja ut innehållet från all 

dokumentation som skall reflekteras. Pedagogerna nämner också svårigheter kring 

att dokumentera samtidigt som man skall utmana och bemöta barnet (a.a.). 

Svårigheten med att dokumentera och samtidigt vara delaktig och kunna utmana 

barnet tas också upp i Lenz Taguchis (2000) och Bjervås (2011) resultat. Fler 

svårigheter som finns tar Lenz Taguchi (2000) upp i sin studie då pedagogerna pratar 

om risken att hamna i bedömningar och jämförelse mellan barnen om vad som är bra 

respektive dåligt. Lenz Taguchi (2000) tar upp ett exempel i sin studie när 
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pedagogerna på förskolan diskuterar kring uppsättning av teckningar på väggen, det 

finns då en risk att barnen blir bedömda. Pedagogerna i Lenz Taguchis (2000) 

resultat diskuterar kring en pojke som inte gjort lika mycket på sin bild som de andra 

barnen, men hans energi och entusiasm var väldigt stor och bilden var väldigt 

genomarbetad. Men på väggen så syns inte arbetsprocessen utan endast resultatet, 

detta menar pedagogerna blir en orättvis bedömning i utomståendes ögon (a.a.). 
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3 SYFTE 
Idag har uppföljning och utvärdering fått allt större fokus i styrdokumenten, det 

gäller att följa upp, utvärdera och analysera i syfte att utveckla innehållet i 

verksamheten. I förskolan betyder det att man ska gå från dokumentation där ingen 

reflektion sker, till pedagogisk dokumentation där man reflekterar utifrån 

dokumentationen. I läroplanen för förskolan (Skolverket, 1998, rev 2010) är 

pedagogisk dokumentation en central del som skall genomsyra hela verksamheten. 

Syftet med vår studie är att tydligt diskutera kring vad den pedagogiska 

dokumentationen innebär och även att lyfta de kritiska aspekter som förekommer. Vi 

vill också synliggöra hur pedagoger gjort det möjligt att påbörja ett arbete med den 

pedagogiska dokumentationen som verktyg i verksamheten. Uppsatsens syfte leder 

oss till följande frågeställningar:  

 

 Vad innefattar den pedagogiska dokumentationen gällande syfte och kritiska 

aspekter i de studerade förskolorna? 

 Hur bygger pedagoger upp arbetet med att pedagogiskt dokumentera i 

förskolan?  
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4 METOD 

Studiens syfte var att undersöka arbetet med den pedagogiska dokumentationen i 

förskolan. Att få en djupare förståelse och kunskap kring ämnet, främst av eget 

intresse men också som stöd och hjälpande för andra pedagoger inom yrket. Med 

studien eftersträvade vi att fastställa vad som dokumenteras, hur och varför samt att 

synliggöra arbetet med den pedagogiska dokumentationen.  

I den valda kommunen för vår studie är det få förskolor som börjat arbeta med den 

pedagogiska dokumentationen. Det är två förskolechefer och två förskollärare på två 

förskolor som har gått utbildning kring pedagogisk dokumentation via lärarlyftet. 

Därför vill vi undersöka hur dessa två förskolor börjat bygga upp arbetet med att 

pedagogiskt dokumentera i verksamheten.  

I vår studie utgick vi från ett vetenskapligt förhållningssätt vilket Kihlström (2007) 

beskriver som en undersökning där det är problemets art som avgör inriktningen. 

Vad man vill få kunskap om, vad som ska undersökas och vilka frågor man vill ha 

svar på (a.a.). I intervjun använde vi oss av en öppningsfråga och efterföljande 

följdfrågor vilket var sex stycken till antalet. Det var för att begränsa undersökningen 

och förhålla oss till det tänkta syftet och frågeställning, däremot uppkom det vissa 

oplanerade frågor då vi ville att respondenterna exempelvis skulle beskriva 

ytterligare. Kihlström (2007) talar om att undersökningsområdet bör avgränsas och 

forskningsfrågorna formuleras och preciseras för att göra det möjligt att undersöka 

ett område eller problem. Den egna förförståelsen är också av stor betydelse för 

undersökningsområdet, man kan inte undersöka något man inte vet någonting om 

skriver Kihlström (2007). Det innebär att man tittar på tidigare kunskap om 

undersökningsområdet och vad som presenteras i tidigare forskningsresultat. Det ger 

en vägledning skriver Kihlström (2007) inför den egna undersökningen.  

Då vi själva har bristande kunskap kring den pedagogiska dokumentationen finner vi 

det aktuellt att genom vår studie öka kunskapen kring det arbetsverktyget. Målet är 

också att bidra till att ge andra förskolor möjligheten att ta del av eller finna 

inspiration av vår studie till att kunna påbörja ett utvecklingsarbete med hjälp av den 

pedagogiska dokumentationen. 

Urval 

Utifrån kommunens anseende om vilka som arbetar med den pedagogiska 

dokumentationen och som har studerat via lärarlyftet gällande ämnet så blev urvalet 

två förskolor som är verksamma i den valda kommunen. Det innebar vidare att vi 

intervjuade en förskolechef och två pedagoger. Respondenterna var de som är 

drivande och ledande inom arbetet med den pedagogiska dokumentationen på 

respektive förskola.  

Intervjuer 

Studien genomfördes med intervjuer där vi använde oss av en diktafon för att 

dokumentera intervjuerna. Det är en fördel skriver Kihlström (2007) för att man får 

med allt som respondent sagt. Det är av vikt att man sitter vid ett vanligt bord för att 

kunna spela in svaren så de i efterhand hörs tydligt när de återspelas. Vi bestämde 

med respondenterna att en timma till vårt förfogande behövdes, för att svaren inte 

skulle bli påskyndade eller stressande. Därför lämnades frågorna ut till 
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respondenterna två dagar innan vårt bestämda möte (se Bilaga). Det var också för att 

respondenterna skulle känna sig trygga och avslappnade under intervjun. Kihlström 

(2007) skriver att det är viktigt att man ser till att man har tillräckligt med tid så inte 

svaren pådrivs eller att respondenten känner sig ansträngd vilket kan påverka 

resultatet. Innan intervjun påbörjas är det därför av vikt att samtala en stund och att 

man berättar om intervjuns uppläggning förklarar Kihlström (2007). Innan intervjun 

började med varje respondent så förklarade vi de etiska aspekterna. Att respondenten 

avidentifieras och har rätt till att när som under intervjun välja att inte svara på 

frågan eller avsluta intervjun. Den kvalitativa intervjun liknas vid ett vanligt samtal 

men med bestämt fokus, att intervjuaren bestämmer riktningen på samtalet och ser 

till att man förhåller sig till ämnet. Men det är viktigt att inte ställa ledande frågor 

eller styra intervjun för att kunna samla in så mycket data som möjligt utan att 

påverka informationen förklarar Malmqvist (2007). Det undviker man menar 

Kihlström (2007) genom att belysa och fundera över sin egen förförståelse. I 

egenskap av den som intervjuar är man inte objektiv men inte riktigt subjektiv likaså 

fortsätter Kihlström (2007). I kvalitativa intervjuer innebär det att man intervjuar en 

person som har erfarenhet om området eller ämnet man undersöker kring. 

Intervjufrågarna handlar vidare om menar Kihlström (2007) att man utgår från sin 

frågeställning. Malmqvist (2007) förklarar att den kvalitativ data som samlas in 

under intervjuerna ska göras begripliga i förhållande till ens syfte och frågeställning, 

det utgör grunden för att besvara ens syfte. 

Transkribering  

De inspelade intervjuerna lyssnade vi av, skrev ut och sammanställde. Kihlström 

(2007) förklarar att det är att man gör en deskriptiv, en beskrivande sammanställning. 

Det handlar om att hitta mönster i svaren. Svaren måste vidare bearbetas och 

sammanställas, efter det är det av vikt att illustrera sin egen text och därpå gå till den 

egna frågeställningen, det gör att resultatet ges större trovärdighet fortsätter 

Kihlström (2007). Dock belyser Dovemark (2007) att en del kritiska aspekter är 

relevanta att ta hänsyn till, så som att muntligt tal och skriftliga transkriberingar 

representerar olika kulturella överenskommelser som gäller utlåtande och 

interaktioner. Dovemark (2007) förklarar att det också handlar om att den 

situationella och empatiska närvaron går förlorad då transkriberingen inte kan 

återspegla den sociala närvaron eller interaktionen som sker vid intervjun. En 

transkriberad intervju är en skriftlig konstruktion av en muntlig kommunikations- 

form och hur den transkriberade intervjun skrivs ut har betydelse för hur den 

kommer att tolkas förklarar Kvale (2000) i Dovermark (2007, s. 148).  Det är 

tolkande konstruktioner som fungerar som tolkande verktyg för det givna syftet och 

ens frågeställning.   

Metodkritik  

Under arbetet med vår studie har vi i huvudsak reflekterat kring undersökningens 

urval vilket vi vill lyfta som kritik mot vår metod.  

Innan studiens början så tog vi kontakt med den valda kommunen för att få förslag 

på vad som var aktuell forskning i kommunen, de lyfte den pedagogiska 

dokumentationen som ett aktuellt diskussionsämne. De uppfattade som att arbetet 

med den pedagogiska dokumentationen inte var tillräckligt brett bland förskolorna 

som de önskade. Kommunen informerade oss om vilka förskolor som de var 
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medvetna om, hade börjat arbeta med den pedagogiska dokumentationen vilket 

påverkade att vårt urval blev relativt smalt.  

Vid en mer omfattande undersökning kunde vi istället bestämt oss för att inkludera 

alla förskolor i den valda kommunen. Eventuellt hade vi då upptäckt fler förskolor 

som arbetar aktivt med den pedagogiska dokumentationen, och därmed fått ett 

bredare resultat. Vid fler intervjuer hade vårt resultat förmodligen också gett en mer 

varierad bild av hur arbetet med pedagogisk dokumentation kan se ut.  
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5 RESULTAT 
 

Syftet med studien har varit att undersöka hur pedagoger börjar arbetar med att 

pedagogiskt dokumentera och hur den pedagogiska dokumentationen uppfattas av de 

pedagoger som deltagit i studien.  

I följande avsnitt kommer resultatet av studien presenteras. Studien är uppbyggd på 

intervjuer, vi har intervjuat en förskolechef och två förskollärare. Respondenterna 

kommer från två olika förskolor i den valda kommunen. Under resultatdelen har vi 

valt att benämna alla respondenter som pedagoger då vi anser att även förskolechefen 

hade en bra insyn i förskolans verksamhet. Intervjufrågorna bestod av en huvudfråga 

för att sedan följas av följdfrågor, det uppkom också oplanerade frågor under 

intervjuerna då det blev mer en samtalsintervju.  

Nedan presenterar vi de svar från respondenterna som kommit ur vår studie. De 

kommentarer som valdes bort var uttalanden som inte var relevant i resultatet i 

förhållande till vårt syfte. Syftet med studien var inte att jämföra pedagogernas 

arbete med den pedagogiska dokumentationen utan att samla ihop och lyfta hur de 

arbetar och deras tankar kring arbetet med pedagogisk dokumentation. Det i syfte för 

att synliggöra för andra pedagoger hur man arbetar med den pedagogiska 

dokumentationen och visa att det finns stora möjligheter för att lyckas. 

Nedan kommer vi i citaten benämna pedagogerna P1, P2 och P3 och intervjuarna 

benämner vi I1 och I2. 

När blir det en pedagogisk dokumentation 

Att det finns skillnader mellan dokumentation och pedagogisk dokumentation är det 

oftast ingen tvekan om, men vilka skillnader som är beror på vad man har för syn på 

pedagogisk dokumentation. Det är inte självklart när en dokumentation blir 

pedagogisk. När vi ställer frågan till pedagogerna om när de anser att det blir en 

pedagogisk dokumentation berättar de om ett förändringsarbete, att den pedagogiska 

dokumentationen ska användas för att förändra och utveckla, dels pedagoger, men 

också hela innehållet i verksamheten. De beskriver att det sker en reflektion utifrån 

dokumentationen och hur man kan gå vidare för att bland annat utveckla barnens 

lärande. Samtliga respondenter diskuterade kring vilka ändringar som kan göras, 

exempelvis i miljön eller i deras egna förhållningssätt. En respondent beskrev att 

dokumentationen blir pedagogisk när det finns en process bakom. Samtliga 

respondenter beskrev att den blir pedagogisk då man reflekterar kring 

dokumentationen, antingen i arbetslaget eller med andra kollegor.   

 

P2: ”När man ser att det finns ett lärande, att det inte bara är uppskrivet att idag har 

vi vatt i skogen, utan att jag ser att jag kanske tänker att, ha vi vatt i skogen så 

kanske det finns en process med den här skogs, det kanske är så att barnen gör 

någonting där jag ser att dom inte ha gjort förut som dom har lärt sig eller 

håller på att lära sig. Och sen måste jag ju också tänka att den här 

dokumentationen är ju inte bara för mig, utan den ska jag diskutera i 

arbetslaget […] men sen ska den även visas för barnen och föräldrarna […] 

Visar vi dom, inte alla dokumentationer, i reflektionsgrupper […] då blir den 

pedagogisk, och att den ska gå tillbaka till barnen. Man kan även ta upp en 

gammal dokumentation av ett barn och använda vidare…” 
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P1: ”O den blir ju inte pedagogisk dokumentation förrns man förändrar sitt 

arbetssätt eller sitt sätt att tänka eller sitt sätt att, aaa, alltså det kan va att 

förändra miljön eller vårt förhållningssätt, alltså när det får en betydelse känner 

jag, för barnen utvecklings och lärande.” 

 

P3: ”… man har kommunicerat den och man har fått liksom tankar och idéer om 

hur man ska kunna förändra… miljön, som du säger material… å jaa, 

gruppsammansättningar...” 

 

Genomförandet av den pedagogiska dokumentationen 

En respondent förklarade att alla pedagoger på förskolan läste tre böcker i starten av 

arbetet med den pedagogiska dokumentationen, respondenten beskrev att de därmed 

fick en samsyn i deras gemensamma arbete. Genom att de diskuterade mer och 

startade reflektionsgrupper blev pedagogerna mer sammansvetsade och samarbetade 

bättre. Respondenten beskrev att alla kan jobba med pedagogisk dokumentation bara 

man är driven, men det är lättare om man har organisation och ledning bakom sig. 

Respondenten förklarade också att det vikigaste är att det är roligt, och påpekar att 

alla pedagoger på förskolan tycker det är roligare att jobba nu än innan de började 

arbeta med den pedagogiska dokumentationen. 

 

P2: ”… viktigt att man har, gör en organisationsförändring om man ska kunna 

jobba med det här […] men det är bra om du har ledningen och, få med 

organisationen. Så vi gjorde om allas schema så att alla skulle ha chans o ha 

barnfri tid” 

 

P2: ”… man måste växa tillsammans, o göra det ihop, för annars, annars når vi inte 

dit vi vill komma […] att man ger och tar lite, att man respekterar varandra, att 

man är bra på olika saker, kompletterar varann…” 

 

P2: ”… att det har varit en sporre för att det är roligt!” 

 

Hur arbetet med den pedagogiska dokumentationen ser ut kan variera beroende på 

ledning och pedagoger samt deras intresse och tid. Under intervjuerna ställde vi 

frågan om hur det går till när pedagogerna genomför sin pedagogiska dokumentation. 

Vi bad dem beskriva hur deras arbete med den pedagogiska dokumentationen rent 

praktiskt går till. En respondent berättade att de innan måste ha ett bestämt fokus, 

vad det är som ska dokumenteras. Respondenten beskrev att det är för att underlätta 

insamlingen av data, men också för att kunna hålla det inom en viss ram så det inte 

blir för stort. Respondenten berättade att det inte är meningen att ta en massa foton 

för att sedan välja ut, utan ögonen ska ha fokus på något förutbestämt. 

 

P1: ”Fast jag tror att det är viktigt att man tänker vad faktiskt innan då om man ska 

dokumentera att man liksom…” 

I1: ”riktar in sig på…” 
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P1: ”… aah precis, för annars kan det bli så oerhört stor […] jag tror att risken kan 

va att man breder ut sig för mycket, att, att det blir för stort och då ger man 

upp, då orkar man inte och sen blir det för mycket att leta, man, man alltså, det 

ska ju inte va så att, att man tar massor med kort och så letar man sen, utan 

man, ögonen ska ju liksom eller kameran ska ha fokus på nåt man har tänkt ut 

innan som man vill få nån slags information kring, för att kunna förändra.” 

 

Samtliga respondenter har tillsammans med sitt arbetslag valt ett område att fokusera 

på vad gäller den pedagogiska dokumentationen, vad man har valt att fokusera på är 

olika hos respondenterna. På en avdelning med 1-2 åringar har man valt att fokusera 

på att synliggöra den empati som utspelar sig bland barnen. Förskolan vill med det 

bestämda fokuset lyfta att empati är en viktig grund hos barnen för att kunna gå 

vidare i sin utveckling. Respondenten poängterade att empati är lika viktig som andra 

teoretiska kunskaper så som matematik och språk. Pedagogerna diskuterade också på 

vilket sätt de skulle dokumentera och utvärdera det valda området. En annan 

respondent på förskolan beskrev också att man vill fokusera på barngruppen, att de 

inriktar sig på vad det är som utspelar sig i gruppen. Där det också är av vikt att man 

kan reflektera över ens egna, pedagogens förhållningssätt och respondenten 

förklarade att man även kan fokusera på hur exempelvis miljön ser ut, gällande 

material och uppbyggnad av verksamheten. 

 

P1: ”empati var nånting som vi ville jobba med, eller titta extra mycket på, så då 

pratade vi sen på våra avdelningsplaneringar lite vad vi skulle, hur vi skulle 

tänka kring och sådär, om det var några speciella frågor vi skulle titta på och 

sådär, då så hade vi skrivit ner lite frågor sådär då, till exempel vad, alltså, när 

ges barnen möjlighet tillexempel att visa sina känslor för andra kompisar och 

hur ska vi dokumentera det tittade vi på lite, och kanske i vilka situationer, om 

det var vid måltiden eller fria leken eller aaa…”  

 

P3:  ”titta på liksom vad som händer i gruppen när man kommer samman, nya barn 

o så, man kunde titta på utemiljön, hur ser det ut i utemiljön, samspel […] man 

tittar utifrån liksom gruppen och barnen…” 

 

En annan förskola har valt att fokusera på barns lärande och lärandeprocesser. Man 

hade också valt att titta på barns samspel, när barnen lär av varandra i olika 

situationer. Då fångar man upp detta i alla situationer under dagen eftersom det sker 

överallt.  

 

P2: ”för det främsta vill man titta på barns lärande, det är lärandet vi vill fånga, och 

sen kan det ju va då, i det här så tittar man på barns utveckling, man tittar ju på 

aaa, alla barn försöker man ju få med i nån lärprocess, och samspel tycker vi ju 

är viktigt att titta på. Att barnen lär, att man kan se att barnen lär av varandra.” 

 

Samtliga respondenter använder sig främst av kamera som verktyg för att 

dokumentera. Till en viss del användes också anteckningar om vad som utspelar sig i 

olika situationer och i barnens interaktion med varandra. En respondent arbetar på en 

avdelning med 1-2 åringar och därför blir det mestadels kamera som används på 

grund av att barnen för närvarande är begränsade i att uttrycka sig språkligt. En 
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annan av respondenterna beskrev att de i arbetet med den pedagogiska 

dokumentationen använder sig av kamera och anteckningar. Anteckningarna kan 

innehålla dels kommentarer från barnen men också beskrivning om hur en situation 

gått till. De använder sig också av datorn och bildspel, bildspelet finns på en 

bildskärm tillgänglig för barn och föräldrar. Syftet med ett bildspel blir inte i första 

hand att reflektera kring bilderna förklarar respondenten, utan för att synliggöra olika 

händelser på förskolan. 

 

P1: ”... bestämde att vi skulle använda kameran då i första hand eftersom våra barn 

inte säger så jättemycket så blev det ju bilden då som fick tala”.  

 

P2: ”… sen så antecknar man ju […] kanske jag sätter mig vid det här barnet och 

antecknar lite och skriver ner och tar ett par bilder […] det blir ju kanske inte 

så pedagogisk dokumentation direkt men, att visa att, att det, rullar ett bildspel, 

till exempel nu vid lucia och lite så när dom öppnar kalendrarna att, och det 

handlar ju också om att involvera föräldrarna om vad vi gör…” 

 

Reflektionsarbetet i den pedagogiska dokumentationen 

Samtliga respondenter beskriver ett omfattande reflektionsarbete på förskolorna och i 

arbetslagen. Respondenterna har skapat reflektionsgrupper där man bland annat tar 

med sina dokumentationer till gruppen, och där pedagogerna reflekterar kring dessa. 

Reflektionsgrupperna träffas tre tillfällen varje månad. De diskutera bland annat 

kring deras förhållningssätt men främst om hur de skulle kunna gå vidare och utmana 

barnen ytterligare. 

 

P1:  ”… o då tar vi liksom med den vi gjort […] när det ska följas upp och hur lång 

tid man tänker att det ska ta också. Så, så har vi gjort lite, o sen har vi gått 

igenom det, och sen så har man väl tänkt lite, ja men, skulle vi kunna, hur kan 

vi utmana, alltså vad blir nästa steg lite […] vad kan vi använda det här av 

då…”  

 

Eftersom det är ett relativt nytt dokumentationsarbete för respondenterna berättar de 

att det också handlar om ett förhållningssätt bland pedagogerna. Respondenterna 

förklarade att förskolan är sammanslagen med olika förskolor och därför så har 

pedagogerna många olika erfarenheter. På grund av det ser det väldigt olika ut på 

avdelningarna hur och vad man gör en pedagogisk dokumentation av. En respondent 

beskrev att man kan berätta och diskutera om en situation man varit med om utan att 

den är dokumenterad på papper. 

 

P3: ”… då tänkte vi att vi kunde använda den här dokumentationen till att titta på 

liksom vad som händer i gruppen när man kommer samman, nya barn o så […] 

o så skulle man ta med sig det till reflektionsgrupperna […] det har också 

handlat om förhållningssätt, alltså hur har vi pedagoger förhållt oss till olika 

saker […] olika erfarenheter av hur det är, det har man då, det har ju blivit en 

dokumentation, där man inte har dokumenterat med en kamera […] eller har 
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man haft dokumentationen i sitt eget huvud, att man ha haft med sig liksom det 

man observerat och det man vill samtala kring…” 

 

Alla pedagoger i alla arbetslag sitter mixade i grupper vid reflektionstillfällena. Då 

diskuterar man med alla kollegor, sedan ska dokumentationen gå tillbaka till barnen 

förklarade en respondent. Då får barnen återberätta kring dokumentationen och man 

reflekterar tillsammans med barnen. Den dokumentation de gör på förskolan ska inte 

bara vara till de själva utan ska diskuteras i arbetslaget, men ska också visas för 

barnen, och föräldrarna.  

 

P2:  ”Den här dokumentationen är ju inte bara för mig utan den ska diskutera i 

arbetslaget om det är nåt jag sett som jag dokumenterat men sen ska den även 

visas för barnen och föräldrarna, så att dom är delaktiga att se. Men sen ja, 

visar vi dom också, inte alla dokumentationerna, i reflektionsgrupper, och då 

diskuterar man ju med alla kollegor…” 

 

P2: ”Att man tar med sig det till sin planering och, det här och det här såg jag o hur 

går vi vidare med de…” 

 

En respondent beskrev att reflektioner kring dokumentationerna alltid sker i en grupp 

eller arbetslag, detta är viktigt för att kunna utveckla verksamheten. Diskussion sker 

utifrån det man dokumenterat och efter det så drar man olika slutsatser om vilka 

förändringar som ska ske. 

 

I1:  ”Det blir alltid en reflektion?”  

P1: ”Absolut, det måste vi ju göra tillsammans, och att man liksom tänker att nää, 

nu har de blitt lite mycket konflikter här har vi liksom lagt märke till, vad kan, 

kan vi ändra nånting i miljön…” 

 

En respondent beskrev att det är bra om flera pedagoger samtalar kring 

dokumentationen eftersom man tolkar bilder på så olika sätt och det lätt att man har 

en förutfattad mening. Det är lättare att upptäcka en speciell sak om man är flera 

pedagoger som tittar på dokumentationen. Dokumentationen tar pedagogerna med 

till reflektionsgrupperna, alla pedagoger och arbetslag på förskolan deltar i arbetet 

med den pedagogiska dokumentationen. En respondent beskrev att under dessa 

träffar behöver man som pedagog inte känna sig utsatt då man diskuterar kring en 

viss händelse, då alla pedagoger tänker efter kring hur man själv säger och gör i vissa 

situationer. En respondent menade att det kan vara svårt gentemot en kollega att 

prata om något som berör varandra, men tas det upp i hela gruppen börjar alla 

funderar kring sitt eget förhållningssätt. 

 

P1: ”… tror att det är viktigt att det är många pedagoger som tittar på samma bilder 

för att man kan tolka det på så många olika sätt tror jag […] bra om man 

samtalar många kring den, så att man får många olika vinklar på den…” 
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P3:  ”… inte nån gång under dom, den här terminen vi har hållt på så har det blivit 

ens egnes dokumentation, utan alla har tagit del av vad alla ha sagt”.  

 

En respondent kunde se en positiv förändring bland sina kollegor efter att de börjat 

arbeta med den pedagogiska dokumentationen. Bland annat så ser respondenten en 

förändring i personalens tankesätt och att de fokuserar mera på detaljer. 

Respondenten beskrev att på grund av att man reflekterar kommer man på sig själv 

om vad man gör, varför och hur man gör det. Respondenten fortsatte att beskriva om 

glädjen med att kollegorna samt respondenten själv ofta får så kallade aha- kickar 

under reflektionsarbetet. Respondenten förklarade att detta skapar positiva avtryck i 

deras sätt att arbeta. 

 

P2: ”… men just det här att man ska få det till att, om man säger, gå i en cirkel […] 

men att få det hela att bli en hel process i arbetslaget, det jobbar vi med i hela 

huset just nu. Att det går tillbaka och att man tar med det till sin planering, det 

här och det här såg jag och hur vi går vidare med det”. 

 

Fördelar och nackdelar med pedagogisk dokumentation 

En respondent förklarade att man får vara effektiv när det gäller tiden så det finns en 

möjlighet att hinna med. Det handlar dels om att lära sig egna tekniker i sitt sätt att 

genomföra den pedagogiska dokumentationen, och dels att träna på det och göra det 

ofta för att hitta sin teknik. Respondenten beskrev att man inte kan tänka för mycket 

på att göra rätt eller fel, för då är det svårt att slutföra arbetet. Respondenten 

förklarade att det däremot handlar om att man behöver tänka på etiken och hur man 

uttrycker sig. För att det inte ska bli för stort behöver man bestämma vad man vill 

dokumentera kring och rikta in sig på det bestämda fokuset, det går inte att 

dokumentera allt.  

 

 I1: ”Tycker du att det räcker med tiden?” 

P2: ”Det beror väl lite på hur man lägger upp det […] man får ju va lite effektiv, 

man få ju liksom tänka, det går ju inte sitta med dokumentationen hur länge 

som helst […] dokumentationerna behöver ju inte va stora.” 

 

En av respondenterna beskrev mestadels fördelar med arbetet med den pedagogiska 

dokumentationen. Respondenten förklarade att det dock tar mycket tid, men att det 

kompenseras med att man får så mycket igen av det. En annan respondent beskrev att 

man inte behöver arbeta med den pedagogiska dokumentation isolerat från barnen 

utan man kan göra den tillsammans med barnen. Respondenten berättade att arbetet 

med pedagogisk dokumentation är en viktig del i förskolan. Samma respondent 

beskrev att genom arbetet med den pedagogiska dokumentationen lyssnar 

respondenten mycket mer på barnen, respondenten beskrev också att det är lättare att 

se barnens kompetenser än innan eftersom respondenten följer dem hela tiden. 

Respondenten förklarade att det är lätt att säga att barn är kompetenta, men 

respondenten beskrev att man innan arbetet med den pedagogiska dokumentationen 

inte riktigt hade belägg för att säga det. Men efter att ha börjat arbeta med 

reflektionsarbetet förklarade respondenten att pedagogerna riktigt kan säga det, och 
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veta det, för det synliggörs tydligare med den pedagogiska dokumentationens arbete. 

En annan respondent beskrev att man har blivit mer medveten om sin egen roll. 

Genom att man reflekterar tillsammans med sina kollegor så får man lättare en 

gemensam barnsyn som respondenten anser är viktigt i arbetet med den pedagogiska 

dokumentationen. En av de andra respondenterna tycker det underlättar att man har 

en gemensam utgångspunkt, att man vet vad det är man ska titta på och reflektera 

kring. 

 

P2: ”Det tar mycket tid, det gör det ju, men det överväger ju att jag ha så mycket 

igen av det. Alltså jag förstår inte att man kan tänka sig att jobba utan att ha 

pedagogisk dokumentation”. 

 

P2: ”… dels så lyssnar jag mycket mer på barnen, vad dom har för fantasier eller 

funderingar och sen att jag ser ju väldigt mycket mer vad barnen kan än vad 

jag gjorde förut”.  

 

P1: ”… så bra att man har en gemensam utgångspunkt, att det här som jag säger att 

man tar på sig de rätta glasögonen liksom…”  

 

En respondent beskrev en del som kan ses som en nackdel vad det gäller arbetet med 

den pedagogiska dokumentationen. Respondenten syftade till att reflektionsarbetet 

bara är ett uppdrag bland många andra i förskolan och förklarade att man inte får 

glömma bort det. 

 

P3: ”… det här är en del av vårt uppdrag, en annan del av vårt uppdrag, det är 

liksom att, att den här omsorgen, liksom tryggheten, det här som man kanske 

tycker är rutiner och så, att det är ändå det som, som liksom är basen […] det 

kan inte enbart vara det ena eller det andra och att man inte glömmer det”. 

 

En respondent talade om tiden till den pedagogiska dokumentationen, att den är av 

stor vikt för att kunna genomföra arbetet och att det finns tid avsatt. Respondenten 

beskrev vidare att många pedagoger kan skylla på att tiden är för knapp men 

respondenten menar att det ofta kan bero på en osäkerhet. Att pedagogerna inte vet 

riktigt var de ska börja och hur de ska göra, respondenten förklarade att det därför är 

viktigt att förskolechefen i sitt arbete stödjer och vägleder pedagogerna. Där också 

reflektionsgrupperna fungerar som ett stöd för de som är osäkra menade 

respondenten. 

 

P3: ”… jag tror också att det är en osäkerhet i, vad menas, vad förväntas det av 

mig. Det gör ju också att man kan känna att man inte har tid […] våra 

pedagogiska dokumentation och reflektionsgrupper som vi har haft, att det är 

jättebra för de som känner sig lite osäkra i det.” 
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Sammanfattning 

Resultatet visar att avgränsning vad gäller det man vill dokumentera är av betydande 

vikt. Har man inte ett bestämt fokus innan man ska pedagogiskt dokumentera så 

finns det risk för att det blir för stort, då är den pedagogiska dokumentationen svår att 

slutföra. Förskolorna i resultatet har valt olika områden att fokusera kring så som 

barnens empati, utveckling och lärande. Det handlar också om att man är effektiv när 

det gäller den avsatta tiden och ramarna man har att arbeta inom. Det är ett 

förändringsarbete. Den pedagogiska dokumentationen ska användas till att förändra 

och utveckla verksamheten men också pedagogernas förhållningssätt gentemot 

barnen samt barnens lärande. Det är också av vikt att ledning, organisation och 

kollegor samspelar med varandra för att kunna genomföra ett kvalitativt 

dokumentationsarbete. Att det finns stöd och vägledning för arbetet med den 

pedagogiska dokumentationen. Resultatet visar att reflektionen är en stor del av 

arbetet med den pedagogiska dokumentationen, att reflektionen alltid sker mellan 

pedagogerna. Man har så kallade reflektionsgrupper där man träffas tre gånger i 

månaden, kollegorna reflekterar då över de medtagna dokumentationerna för att 

ytterligare kunna utveckla barnens lärande. Den pedagogiska dokumentationen 

reflekteras också tillsammans med barnen vilket är viktigt för att synliggöra lärandet 

för dem. Den pedagogiska dokumentationen används vidare tillsammans med barnen 

för att lärandet ska gå tillbaka till dem. För att samla in data till den pedagogiska 

dokumentationen använder förskolorna främst kamera som verktyg men också 

anteckningar. Resultatet visar att man inte kan reflektera för mycket på rätt eller fel 

utan att man istället tänker på etiken och hur man som pedagog uttrycker sig. Att 

man lär sig egna tekniker i sitt sätt att pedagogiskt dokumentera. Men också att man 

inte frångår från de andra uppdrag man som pedagog har gentemot barnen, i deras 

lärande och utveckling inom verksamheten.  
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6 DISKUSSION 
Den pedagogiska dokumentationen lyfts fram som ett verktyg i Skollagen (2010:800) 

där pedagoger använder verktyget för att utvärdera verksamheten i förskolan. I 

resultatdelen beskriver respondenterna att det blir en pedagogisk dokumentation då 

den används för att förändra och utveckla innehållet och verksamheten. 

Respondenterna beskrev även att verktyget är bra för reflektion kring hur man kan 

utveckla barnens lärande och pedagogernas egna tankesätt, som Lenz Taguchi (1997) 

också beskriver att verktyget används till. I Skollagen (2010:800) beskrivs den 

pedagogiska dokumentationen som att den ska följa barnens utveckling och 

synliggöra lärandeprocesserna. Vilket respondenterna i vår studie förklarar att de i 

arbetet med den pedagogiska dokumentationen följer barnens utveckling, och deras 

lärandeprocesser synliggörs genom dokumentationen. Genom att de följer barnen 

hjälper det pedagogerna att få en fördjupad förståelse för barnens kunskaper och 

färdigheter förklarar Lenz Taguchi (1996). Respondenterna i vår studie berättade att 

dokumentationen också används tillsammans med barnen, vilket enligt Lenz Taguchi 

(2006) leder till att barnen blir mer delaktiga och kan reflektera över sitt eget lärande. 

Eftersom barnen får möjlighet att reflektera över sitt eget lärande under en 

lärandeprocess innebär det att pedagogerna använder sig av en så kallad formativ 

bedömning. Under den formativa bedömningen får barnen möjlighet att utvecklas för 

att nå de strävandemål som står i läroplanen för förskolan. Genom att barnens 

lärande synliggörs ger det dem en positiv bekräftelse och deras röst blir hörd. När 

barnen är delaktiga i reflektionen kommer de ihåg sitt lärande och märker skillnad i 

sin utveckling.  

McKennas (2003) resultat visar att pedagogerna reflekterar kring processen, och att 

processen är viktigare än själva resultatet. Pedagogerna i studien visar kunskap om 

barnens tankeprocesser och att de har en förståelse kring barnets perspektiv. 

Respondenterna i vår studie beskrev barnens lärandeprocesser genom att anteckna 

och fotografera, de synliggör barnens process fram till ett visst mål. Lenz Taguchi 

(2006) menar att endast lärandeprocesserna dokumenteras, men bland 

respondenterna i vår studie dokumenterar man både processen och resultatet. Det för 

att synliggöra vad det är som barnen har lärt sig, och vägen dit. Våra respondenters 

svar kan kopplas till den formativa bedömningen då man fokuserar på 

lärandeprocessen men även synliggör strävansmålet för barnet.  

Respondenterna i vår studie beskrev att den pedagogiska dokumentationen är en 

naturlig del i det vardagliga arbetet där olika händelser reflekteras tillsammans med 

kollegor. Vilket också Åberg & Lenz Taguchi (2005) förklarar, att arbetet med den 

pedagogiska dokumentationen ska vara en integrerad del i verksamheten samt att 

dokumentationen reflekteras för att kunna utveckla verksamheten och lärandet bland 

barnen. Samtliga av våra respondenter i studien använder sig av reflektionsgrupper, i 

mindre grupper samlas alla pedagoger på förskolan för att reflektera över utvalda 

dokumentationer. Intrycket som vi fått av våra respondenter är att dessa 

reflektionsgrupper är väldigt nyttiga för pedagogerna och gör att arbetet med den 

pedagogiska dokumentationen verkligen blir gjord samt att det ger stöd och 

vägledning i arbetet. En respondent beskrev att de ska ta med sig minst en 

dokumentation till reflektionsgruppen varje vecka, detta är för att de ska få in en 

rutin med den pedagogiska dokumentationen förklarade respondenten. Vi tror att en 

sådan bestämmelse är viktig i början av arbetet för att det inte ska rinna ut i sanden.  
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I resultatet av Buldus (2010) studie står det att reflektionerna ska handla om att 

förändra och utveckla pedagogernas sätt att tänka och driva verksamheten. 

Respondenterna i vår studie beskrev att de inte har hunnit så långt i sitt arbete med 

den pedagogiska dokumentationen, de berättade att de mestadels har fokus på barnen 

och miljön. Men ur resultatet i vår studie anser vi att de också reflekterar över sig 

själva och hur deras förhållningssätt påverkar barngruppen. En respondent beskrev 

att pedagogernas tankesätt har utvecklats då de i reflektionen kommer på sig själva 

kring vad de gör, hur de gör och varför de gör på ett visst sätt. Lenz Taguchi (2000) 

förklarar att den pedagogiska dokumentationen öppnar upp för möjligheten att göra 

pedagogerna uppmärksamma på deras tänkande och handlande för att de vidare ska 

kunna förändra det. 

Turner & Gray Wilson (2010) menar att den pedagogiska dokumentationen hjälper 

pedagogerna att integrera med varandra vilket även Buldu (2010) påpekar, men 

också att verktyget hjälper pedagogerna att få ett närmare samarbete med varandra. 

Respondenterna i vår studie förklarade att samarbetet i förskolorna har förbättrats på 

grund av det reflektionsarbete som har skett. Genom reflektionsgrupperna beskrev en 

respondent att pedagogerna mer öppet kan diskutera kring deras olika 

förhållningssätt. En annan respondent beskrev att det finns en större glädje bland 

pedagogerna i sitt arbete, vilket också återspeglas på barnen och deras lust till att lära 

och utvecklas. Vi fick uppfattningen om att de öppnat upp ögongen mer och ser 

barnens kompetenser tydligare, att pedagogerna förhåller sig mer till barnets 

perspektiv. Genom att öka en dialog mellan kollegorna anser vi utifrån vår studies 

resultat att ett bättre samarbete och ett bättre arbetsklimat skapas, vilket också 

påverkar lusten att utveckla både sig själva och den pedagogiska verksamheten.  

Buldus (2010) resultat visar att den pedagogiska dokumentationen ökar dialogen 

mellan pedagoger och föräldrar. Då verksamheten och barnens lärande synliggörs 

ökar dialogen med föräldrarna automatiskt och föräldrarna blir mer delaktiga i sina 

barns lärande. Respondenterna i vår studie beskrev inte någon utveckling av 

relationen med föräldrarna, en respondent berättade att det inte är det som är syftet 

med den pedagogiska dokumentationen. Syftet är att utveckla barnens lärande och 

verksamheten, inte att få föräldrarna mer delaktiga förklarade respondenten vidare. 

Däremot påpekade respondenten att det sker mer synliggörande av barnens lärande 

för föräldrarna, och att det då automatiskt kan involvera dem. Anledningen till att 

pedagogen inte upplevde något bättre samarbete tror vi kan bero på att relationen 

med föräldrarna redan uppfattades som bra och givande. Däremot ställer vi oss 

frågan om syftet borde vara att utveckla relationen med föräldrarna, eftersom det står 

i förskolans läroplan att pedagogerna ska ansvarar för att föräldrarna är delaktiga i 

verksamhetens utvärdering. Men det spelar också in hur mycket pedagogerna kan 

kräva av föräldrar som ska sköta både arbete och hem, den här aspekten tog också 

respondenten upp, att man inte kan kräva så mycket av föräldrarna. Samtidigt anser 

vi att deras barn påverkas av hur verksamheten ser ut och därför borde föräldrarna 

vara involverade i utvecklingsarbetet.  

Det finns vissa skillnader som vi ser mellan tidigare forskningsresultat samt vår 

studies resultat. De kritiska aspekter som tidigare resultat visat återfinns inte i vår 

studie. Bland annat så visar både McKennas (2003) och Lenz Taguchis (2000) studie 

en kritisk aspekt om tidsbristen, att det inte finns tillräckligt med tid för att arbeta 

med pedagogisk dokumentation. Vi frågar oss om det beror på att arbetet med den 

pedagogiska dokumentationen inte än är ett inarbetat verktyg i förskolans 
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verksamhet eller om det kan bero på planering men också oförutsedda händelser som 

sker. Vi ställer oss också frågan om tidsbristen beror på att ledning och organisation 

inte står bakom arbetet fullt ut vad det gäller avsatt tid för att pedagogiskt 

dokumentera och reflektera. Respondenterna i vår studie förklarade däremot att det 

gäller att vara effektiv och att inte sitta med samma dokumentation för länge, för att 

kunna genomföra den pedagogiska dokumentationen. Men de påpekade ändå att det 

tar tid, men att det är värt det. Efter analys av resultatet i vår studie förstår vi vikten 

av att man får avsatt tid från ledning för att hinna med att arbeta med den 

pedagogiska dokumentationen, och framför allt är det viktigt att man får tid för 

reflektion med kollegor. I Buldus (2010) resultat visas en negativ aspekt då det kan 

vara överväldigande att analysera all data pedagogerna samlat in. Buldu (2010) 

beskriver att lärandesituationerna blir för många och det krävs stor ansträngning för 

att fånga alla dessa situationer. Respondenterna i vår studie är väldigt bestämda på att 

det är viktigt att fokus fastställs innan man börjar med den pedagogiska 

dokumentationen. De beskrev att man måste hålla sig inom en viss ram så det inte 

blir för stort, för då orkar man inte med berättade respondenterna. En respondent 

beskrev att en pedagogisk dokumentation inte behöver vara så stor, det kan vara en 

dialog mellan barn som på något sätt visar på ett lärande. Vi tolkar att begränsningen 

är väldigt viktig, och att man ska börja med mindre situationer för att sedan utveckla 

arbetet med den pedagogiska dokumentationen. Börjar man som pedagog arbeta med 

pedagogisk dokumentation tror vi att man gärna vill dokumentera väldigt mycket, 

men risken kan då vara att det blir för stort och att man inte orkar fortsätta. Fler 

svårigheter som tas upp i tidigare forskning är då pedagogerna reflekterar kring 

risken att hamna i bedömningar och jämförelse mellan barnen när man observerar 

och dokumenterar så mycket som man gör. Dock nämnde respondenterna i vår studie 

ingenting om dessa funderingar, de pratade däremot om att titta på varje individs 

utveckling och vilka faktorer som påverkar barnens lärandeprocesser. Vi anser att 

bedömningar sker även på förskolan, i någon form. Vi ställer oss också frågan varför 

det idag är så olämpligt att bedöma barn. Vi anser att om pedagogen har syfte att 

utveckla sin verksamhet utifrån bedömning av barnen så är det okej att använda sig 

av det. Bedömning ska dock inte ske för att stämpla barnen utan för att hitta åtgärder 

som hjälper barnet att utvecklas.   

Lenz Taguchi (2000) menar att den pedagogiska dokumentationen tar mycket tid 

från barnen, ur föräldrarnas perspektiv. En respondent i vår studie förklarade att man 

inte behöver arbeta med den pedagogiska dokumentationen isolerat, utan man kan 

göra den bland barnen eller tillsammans med barnen. I Bjervås (2011) studie 

problematiserar man kring hur mycket man stör barnen när pedagogen alltid finns i 

närheten och ska fotografera och anteckna. Det handlar om risken att barnen blir 

objekt som pedagogerna reflekterar kring och det tas upp som en negativ aspekt i 

Bjervås (2011) studie. Samtliga respondenter i vår studie påpekade inte denna typ av 

dilemma när vi ställde frågan om det finns några negativa delar med den 

pedagogiska dokumentationen.  

Vi har gjort reflektioner kring varför tidigare forskningsresultat inte visar detsamma 

som resultatet i vår studie. En anledning som vi kommit fram till kan vara att 

samtliga respondenter inte har hunnit så långt i sitt arbete med den pedagogiska 

dokumentationen. Eftersom respondenterna fortfarande är i starten av arbetet kan det 

påverka att de inte börjat reflektera kring negativa aspekter än. Vi har under 

intervjuerna inte ställt några riktade frågor kring negativa aspekter som vi läst om i 

de olika studierna, det vi istället frågade var om de själva såg några negativa delar 
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med den pedagogiska dokumentationen. Anledningen till det var att vi inte ville dra 

ut ett svar som vi tidigare läst om och som respondenterna själva inte reflekterat 

kring.  

Vi vill framhålla den pedagogiska dokumentationen som ett verktyg i förskolan för 

att utveckla verksamheten, men också att det utmanar pedagogernas förhållningssätt 

och utvecklar barnens lärande. Genom att man fokuserar på barnens lärandeprocesser 

och inte resultatet i första hand kan pedagogerna reflektera kring hur barnen lär sig 

och få en större förståelse för barnens lärande. Här finns det stora möjligheter att inta 

barnets perspektiv och utforma verksamheten efter det. Pedagogerna reflekterar kring 

hur de genomfört något, hur det gick och hur de därefter kan gå vidare för att 

ytterligare utveckla barnens lärande.  Det handlar inte om att hitta svar utan att skapa 

frågor förklarar Turner & Gray Wilson (2010). Som pedagog synliggör man vägen 

fram till ett lärande, vilket är av vikt för att barnen ska upptäcka sitt eget lärande och 

kunna reflektera kring det. Vår studie syftar till att kunna skapa förståelse kring den 

pedagogiska dokumentationen så att det kan ske som en naturlig del i förskolans 

vardag. Det handlar om en inställning och attityd förklarar Turner & Gray Wilson 

(2010) samt att det inte är ett arbete som varar ett tag för att sedan avslutas. Utan den 

pedagogiska dokumentationen ska vara en del av förskolans verksamhet i likhet med 

omvårdnad, omsorg och etik. Vi anser att det kan finnas vissa svårigheter med den 

pedagogiska dokumentationen. Därför tror vi att det är viktigt, som även våra 

respondenter påpekat, att inte dokumentera allt. Utan att man väljer att fokusera på 

något förutbestämt, annars blir det som tidigare påpekats för stort och det blir en 

belastning istället för ett hjälpande verktyg, det gäller också att hitta sin nivå och 

tillämpa det som passar till just sin verksamhet. Vi tror också att inställningen till 

arbetet är av stor vikt, ser man de fördelar som finns med verktyget är det också 

lättare att genomföra arbetet. Resultatet i vår studie visar hur pedagoger som nyligen 

börjat arbeta med den pedagogiska dokumentationen har byggt upp sitt arbetssätt och 

hur de fortsätter att utveckla det arbetet. Utifrån vårt valda syfte ville vi lyfta hur 

pedagoger som börjat arbeta med den pedagogiska dokumentationen gör för att få det 

till en naturlig del i vardagen och inte att vara en belastning. Resultatet visar främst 

att det handlar om att begränsa sig och välja ett område att fokusera på. Det handlar 

också om att ta tillvara på tiden som är avsatt, att vara effektiv och se lösningar. Man 

behöver inte ta tiden från barnen utan kan dokumentera och reflektera tillsammans 

med barnen. Vi anser och tror att det också handlar om erfarenheter som 

pedagogerna individuellt och tillsammans med sina kollegor bygger upp som i sin tur 

bidrar till ett utvecklat och effektivt arbete. 

Fortsatt forskning 

Syftet med vår studie var att lyfta viktiga delar inom arbetet med den pedagogiska 

dokumentationen men också lyfta konkreta exempel på hur pedagoger arbetar med 

detta verktyg. 

Om intresse för fortsatt forskning finns kan ytterligare förskolor inkluderas i studien, 

studien skulle då visa ett bredare resultat kring hur man arbetar med verktyget. Men 

också synliggöra vilka skillnader som finns mellan förskolorna i syfte om att 

utveckla kvaliteten. Ytterligare forskning som man kan bedriva är att inta ett annat 

perspektiv istället för pedagogernas. Som att fokusera kring föräldrarna eller barnens 

perspektiv. Det i syfte att kritiskt granska den pedagogiska dokumentationen som ett 

verktyg i förskolan.   
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Bilaga 

 

Intervjufrågor:  

 

Öppningsfråga: 

Vad dokumenteras? 

 

Följdfrågor: 

När anser du att det blir en pedagogisk dokumentation? 

 

Hur gör du när du samlar in data till den pedagogiska dokumentationen? Verktyg? 

 

Hur vill du beskriva ert arbete med den pedagogiska dokumentationen? 

 

Hur mycket involveras barnen och på vilket sätt, i den pedagogiska 

dokumentationen? 

 

Vad anser du är fördel/nackdel med den pedagogiska dokumentationen? 

 

Vilka skillnader ser du i ditt arbetssätt sen du började arbeta med den pedagogiska 

dokumentationen?  


