
ÖREBRO UNIVERSITET 

Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap 

Huvudområde: pedagogik 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Fem pedagogers bild av pedagogisk dokumentation 

En kvalitativ studie i förskolan 

 

 

  

 

Maria Jansson & Charlotte Svensson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pedagogik med didaktisk inriktning III 

Uppsats, 15 högskolepoäng   

Höstterminen 2010  



 
 

Sammanfattning 

Uppsatsen handlar om arbetet med pedagogisk dokumentation i förskolan. Studiens 

syfte är att få en fördjupad bild av pedagogisk dokumentation såväl i den traditionella 

svenska förskolan som i den Reggio Emilia inspirerade förskolan. Vi har därför valt att 

genomföra vår studie på två olika förskolor. Vi fann det intressant att ha med en Reggio 

Emilia förskola i vår studie då de uttalat jobbar med pedagogisk dokumentation. Detta 

för att urskilja eventuella skillnader i arbetsätt med pedagogisk dokumentation mellan 

de två förskolorna. Vi ville belysa vilka förutsättningar pedagogerna ser sig ha för att 

arbeta med pedagogisk dokumentation. Dessa förutsättningar har vi sedan granskat och 

diskuterat i relation till ett läroplansteoretiskt perspektiv. 

Genom en kvalitativ undersökning i form av intervjuer på de två förskolorna har vi fått 

ta del av pedagogernas uppfattningar och reflektioner om pedagogisk dokumentation. 

Av intervjuerna som är vårt empiriska material har vi sorterat in våra informanters svar i 

fyra olika områden. De områden vi valt att lyfta fram i vår resultatanalys är: Talet om 

pedagogisk dokumentation, arbetet med pedagogisk dokumentation, yttre faktorer samt 

styrdokumentens betydelse för pedagogisk dokumentation. I vårt resultat har vi kommit 

fram till att samtliga pedagoger ser pedagogisk dokumentation som något som synliggör 

barnens utveckling. Trots att talet om den pedagogiska dokumentationen, de yttre 

faktorerna samt styrdokumenten ser liknande ut så skiljer sig arbetet med den 

pedagogiska dokumentationen markant mellan de olika förskolorna. Detta tolkar vi 

beror på de två förskolornas olika tradition och ideologiska tänk. 

 

Nyckelord: Pedagogisk dokumentation, läroplansteori, reflektion, ramfaktorer, Reggio 

Emilia, Traditionell svensk förskola. 
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1 Inledning 
Vi har nu börjat närma oss slutet av vår utbildning till blivande förskollärare och under resans 

gång har vi tillägnat oss åtskilliga nya kunskaper och erfarenheter. I och med det har det i vår 

diskussion om ämnesval till detta examensarbete funnits en hel del möjliga ämnen att välja 

mellan. Något som vi funnit särskilt intressant är pedagogisk dokumentation, ett begrepp som 

vi under vår utbildning har vi stött på i varierade former, inte bara i den kurslitteratur, de 

föreläsningar eller seminarier vi tagit del av utan också i vår verksamhetsförlagda utbildning. 

Flertalet författare benämner pedagogisk dokumentation som ett modeord, något 

eftersträvansvärt samt ett begrepp som har fått en alltmer prioriterad position i förskolan 

(Barsotti 1998; Wehner – Godée 2000; Lindgren & Sparrman 2003). Gunilla Dahlberg skriver 

i Wehner – Godées (2000) förord att orsaken till detta kan vara att: ”… alltfler pedagoger 

inom förskolan och skolan inser vikten av att arbeta med en syn på barn, kunskap och lärande 

som tar sin utgångspunkt i barns erfarenheter, tankar och teorier…” (s 6). Vi menar också att 

pedagogisk dokumentation är ett dagsaktuellt begrepp samt börjar spridas och ta form ute i 

förskoleverksamheterna. Däremot har vi inte alltid sett en fungerande pedagogisk 

dokumentation ute i verksamheterna och så föddes frågan, varför? Vad är det som skiljer teori 

från praktik? Vi vill därför få en bild av hur pedagoger ute i verksamheten reflekterar kring 

detta område samt vilka förutsättningar det finns i dagens förskola för en fungerande 

pedagogisk dokumentation.  

1.2 Syfte och problemformuleringar 

1.2.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att få en fördjupad bild av pedagogisk dokumentation i såväl den 

traditionella svenska förskolan som i den Reggio Emilia inspirerade svenska förskolan och 

synliggöra hur pedagoger uppfattar och reflekterar över detta område.  

1.2.2 Problemformuleringar 

 Hur beskriver pedagoger arbetet med pedagogisk dokumentation i förskolan? 

 Vilka förutsättningarna menar pedagoger finns för pedagogisk dokumentation? 

 Vilken betydelse kan olika typer av förskolor ha för pedagogers uppfattning av arbetet 

med pedagogisk dokumentation? 
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2 Bakgrund 
I den här delen av vårt examensarbete har vi valt att redogöra för de centrala delar som vi 

anser utgör grunden för en fördjupad förståelse av vad vi i vår studie kommer beröra. 

Inledningsvis gör vi ett begreppsförtydligande av pedagogisk dokumentation samt hur det 

skiljer sig från begreppet dokumentation. Härnäst kommer vi att beskriva de olika 

styrdokument som berör pedagogisk dokumentation i förskolans verksamhet. Därefter 

presenterar vi en historisk överblick utav Reggio Emilias utveckling, filosofi och arbete med 

pedagogisk dokumentation. En liknande överblick ges sedan av den traditionella svenska 

förskolans historia, utveckling samt hur de arbetar med pedagogisk dokumentation.  

2.1 Vad är pedagogisk dokumentation? 
Såhär i början av arbetet vill vi introducera begreppet pedagogisk dokumentation då det 

genomsyrar större delen av vårt examensarbete och vi vill även synliggöra skillnaden vi ser i 

jämförelse med begreppet dokumentation.  

Ann Åberg & Hillevi Lenz Taguchi (2009) preciserar att dokumentationen blir pedagogisk 

först när den används för att föra den pedagogiska processen framåt. Enligt Hillevi Lenz 

Taguchi (1999) är pedagogisk dokumentation ett kollektivt arbetsverktyg som bygger på ett 

gemensamt reflektionsarbete mellan pedagoger. Vidare menar hon att pedagoger, genom att 

dokumentera sin egen praktik kan upptäcka barnens läroprocesser. Hon poängterar också att 

den pedagogiska dokumentationen kan hjälpa pedagogerna att synliggöra sin egen 

läroprocess. Detta leder enligt henne till att pedagogerna får tillfälle att ge sig själv makten 

över sin praktik samt tilldelar barnen makt över det egna lärandet. Christina Wehner – Godée 

(2000) framhåller att pedagogisk dokumentation handlar om att synliggöra processen och inte 

resultatet. Vidare skriver hon att ”… det är en konst att vidga sitt seende och lära sig lyssna” 

(s 19). En pedagogisk dokumentation är inte färdigställd i och med att den är ”fångad” genom 

olika attribut, utan tvärtom då är man som pedagog precis i början av processen, ”går vi inte 

vidare riskerar dokumentationen att bara bli ett samlande av händelser…” (Åberg & Lenz 

Taguchi, 2009 s 20). Ur detta resonemang kan vi skönja att pedagogisk dokumentation till 

skillnad från dokumentation följaktligen handlar om mer än att bara sätta upp barns 

teckningar, skapelser och fotografier på väggarna.  
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2.2 Styrdokument 
Pedagoger som är verksamma i förskolan har som skyldighet att arbeta utifrån läroplanen och 

dess intentioner. I läroplanen för förskolan står det mycket sparsamt om pedagogisk 

dokumentation samt dokumentation i övrigt. I denna del av vårt examensarbete redogör vi för 

de riktlinjer vi funnit i förskolans styrdokument som vi anser berör arbetet med pedagogisk 

dokumentation i förskolan. Vi kan exempelvis i förordet till Lpfö 98 läsa följande: 

Genom pedagogisk dokumentation kan verksamheten i förskolan synliggöras och bli ett viktigt 

underlag i diskussionen kring bedömningen av verksamhetens kvalitet och utvecklingsbehov (Lpfö 

98 s 4). 

Här påvisas att den pedagogiska dokumentationen är något som inte ska leda till bedömning 

av barnen utan istället ska fokusera på den pedagogiska verksamhetens utformning för att se 

om den är anpassad och utvecklad för de barn som ska ta del av den. 

Vidare kan vi i Skolverkets rapport Allmänna råd och kommentarer om Kvalitet i förskolan 

(2005)  läsa ”Pedagogisk dokumentation är ett kollektivt arbetsverktyg för att synliggöra och 

granska den egna praktiken och som bygger på ett gemensamt reflektionsarbete” (s 41). 

Vidare beskrivs den pedagogiska dokumentationen här som ett verktyg för att utvärdera 

verksamheten samt de arbetssätt pedagogerna använder sig av. En utvärdering av barnen är ej 

önskvärd, istället bör en dokumentation av deras utveckling samt lärandeprocess följas för att 

forma verksamheten så att den tillgodoser och gynnar barnen som vistas i den (Skolverket 

2005). 

 

Efter att ha tagit del av Skolverkets (2008) utvärdering Tio år efter förskolereformen kan vi se 

att pedagogisk dokumentation ligger på tredje plats över områden där kompetensutveckling av 

pedagoger prioriteras. Vidare kan vi konstatera att de tillfrågade rektorerna och pedagogerna 

ser pedagogisk dokumentation som en av de viktigaste förändringarna förskolan genomgått de 

senaste fem åren. Det enda som anses vara en viktigare förändring än pedagogisk 

dokumentation är läroplanens genomslag.  

2.3 Reggio Emilia 

2.3.1 Historik 

Runt 1945, efter krigstiden började Reggio Emilias filosofi växa fram i Italien. Reggio Emilia 

daghemmen utformades som ett alternativ till den redan verksamma privata och statligt styrda 

barnomsorgen i Italien. Ansvaret kring barnomsorgen i Reggio Emilia ligger på kommunal 
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nivå. Redan då fanns tydliga mål att skapa en ny pedagogisk verksamhet utformad för barnet 

med en vision om att barn kan handla och tänka själva, ”… för att bryta med den auktoritära 

traditionen och bygga ett samhälle på demokratins grund” (Dahlberg & Åsén, 2003 s 187). 

Reggio Emilias kommunala daghem är endast belägna i norra delen av Italien där det första 

daghemmet grundades 1963 med Loris Malaguzzi som föreståndare. Malaguzzi sågs och ses 

fortfarande som Reggio Emilias förespråkare, läromästare, eldsjäl och barnens talesman. Vid 

hans död 1994 efterträddes han av Carlina Rinaldi (Barsotti 1998). Anmärkningsvärt är enligt 

Barsotti att engagemanget kring Reggio Emilias daghem som började utvecklas i mitten av 

1940 – talet fortfarande hålls lika levande. Staden, medborgarna och politiken stöttar 

gemensamt Reggio Emilias daghem och menar att de på det sättet för vidare tanken om ett 

demokratiskt samhälle. 

2.3.2 En filosofi – inte en pedagogik 

Viktigt att framhålla är att Reggio Emilia inte är en pedagogik utan en filosofi. Den innehåller 

inte någon metod och har inget specifikt utarbetat material att följa. Filosofin representerar 

istället ett synsätt och ett förhållningssätt till barns lärande och individens inneboende 

förmågor och rättigheter (Barsotti 1998). ”Det rika barnet” och ”ett barn har hundra språk” är 

uttryck som är välkända världen över inom Reggio Emilia filosofin. Likaså deras bemötande 

av och sätt att se på barn som aktiva och kompetenta individer redan från början med egen 

lust och vilja att lära, växa och utvecklas. Barsotti belyser också vikten av att de inte försöker 

jäkta på barns kognitiva utveckling utan låter barnen få tillgång till sitt eget tänkande. Detta 

menar hon bidrar till att barnen får självtillit och en ”jag kan” känsla. Gunilla Dahlberg & 

Gunnar Åsén (2003) skriver också om det i termen av att barnen erövrar makt över sina egna 

läroprocesser.  

Inom denna filosofi ses miljön som ”den tredje pedagogen”. Detta ställer stora krav på 

pedagogerna att skapa förutsättningar för en utforskande, kreativ och inspirerande miljö där 

barnen får möjligheter och tillgång till sitt eget tänkande och lärande (Dahlberg & Åsén 

2003). Barnens föräldrar på daghemmen är starkt involverade i verksamheten och man ser 

dem som en viktig samarbetspartner. På varje daghem i Reggio Emilia finns en ateljé med en 

speciellt anställd bildlärare som de kallar ”atelierista”. Ytterligare en stor del av Reggio 

Emilias arbetssätt är att pedagogerna ofta arbetar med projekt och temaarbeten. I dessa projekt 

utgår de från något som för barnen är välkänt, verkligt eller fascinerande. Barsotti lyfter även 

hur viktigt det är att i temaarbetet ha en problemformulering till barnen eller som Loris 
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Malaguzzi uttryckte sig en gång ”om det inte finns en gnista som tänder elden i barnets själ, 

så förblir det utan förståelse” (Barsotti 1998 s 31). 

2.3.3 Den pedagogiska dokumentationen inom Reggio Emilia 

För att en pedagogisk verksamhet ska kunna förändras och utvecklas är de som är verksamma 

i Reggio Emilia övertygade om att detta kräver ständig bearbetning och reflektion. Dahlberg 

& Åsén framhåller att utvecklandet av ett reflekterande förhållningssätt till praktiken ställer 

otroligt höga krav på pedagogens professionalitet, men även att det är en utmaning som kan 

framkalla nyfikenhet, entusiasm och engagemang. Pedagogerna i Reggio Emilia har ett unikt 

sätt att tänka kring pedagogisk dokumentation och ser den som en central och självklar del i 

det dagliga arbetet. Dokumentationen sker med hjälp av videokamera, bandupptagningar, 

skisser, anteckningar och intervjuer och på detta sätt följs barns och pedagogers arbete och 

läroprocesser. På detta sätt synliggörs i dokumentationen arbetet och lärandet för 

pedagogerna, barnen, föräldrarna och allmänheten. Genom att göra dokumentationen synlig 

och offentlig möjliggör pedagogerna också en dialog kring verksamheten där olika röster kan 

komma till tals och nya tankar föds (Dahlberg & Åsén 2003). Enligt Dahlberg & Åsén är en 

av dokumentationens viktigaste funktioner att skapa utgångspunkt för gemensam reflektion 

bland pedagogerna. Pedagogerna i Reggio Emilia återgår ofta tillbaka i sin dokumentation 

gång på gång för att ompröva sina tolkningar av dokumentationen. Ett uttryck som ofta 

används av pedagogerna i samband med detta är ”man måste gå tillbaka för att kunna gå 

vidare” (Dahlberg & Åsén 2003 s 201). Det ses även som betydelsefullt för barnen att gå 

tillbaka i dokumentationen, få minnas, återbesöka och reflektera kring sina egna 

läroprocesser. Avslutningsvis, pedagogisk dokumentation blir ett av de viktigaste redskapen 

för att kontinuerligt utveckla och utvärdera verksamheten i Reggio Emilia (Barsotti 1998). 

2.4 Traditionella svenska förskolan 
Med den traditionella svenska förskolan menar vi den allmänna förskolan i Sverige. Vi är 

medvetna om att den allmänna svenska förskolan ser tämligen olik ut bland annat beroende på 

var den ligger, vem som arbetar där och vilka pedagogiska metoder som används. Trots detta 

har vi valt att benämna den som en ”typ” då den svenska förskolan bygger på den tradition 

den har bakom sig som är densamma inom landet. Vi kommer i underliggande rubriker 

beskriva den historik och tradition vi ser som grund till dagens traditionella svenska förskola 

och visa på hur barnsynen inom förskolan har förändrats och utvecklats över tid. Vi redogör 

avslutningsvis för det arbete med pedagogisk dokumentation som pågår i denna.  
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2.4.1 Historik 

Här menar vi ge en kort bild utav hur den svenska förskolan har sett ut genom åren och hur 

den har formats till vad vi ser idag. Utöver den bild som visar hur den praktiska verksamheten 

har sett ut vill vi lyfta fram de teorier och tankar förskolan byggts på. Britt Tellgren (2008) 

beskriver i sin doktorsavhandling Från samhällsmoder till forskarbehörig lärare hur 

förskolan i Sverige började sin utveckling redan på sent 1800-tal. 1896 startades de 

Fröbelinspirerade barnträdgårdarna i Stockholm, ett namn som grundade sig på tyskans 

Kindergarten och synen på barnen som en människoplanta. Först på 1940-talet kom termen 

förskola att användas regelbundet, och då fortfarande parallellt med barnträdgård. Vägen till 

dagens förskola har formats utav bland annat Alva Myrdahl, som kritisk mot 

Fröbelpedagogiken och inspirerad av observationsmetoder siktade mot en mer allmänbildad 

pedagog. På 1970-talet, beskriver Tellgren, hur termen barnomsorg kom att sammanfatta 

såväl barnstugor som barnkrubbor. Först på 1990-talet, skriver hon, kom termen förskola att 

användas som ett samlingsbegrepp för ovan nämnda barnstugor, barnkrubbor och 

barnomsorg.  

Den svenska förskolan styrdes så sent som på 1960-1970-talet av detaljerade mål och 

riktlinjer utformade på statlig nivå. Den form av utvärdering som var aktuell då var av en 

kvantitativ sort, där vikt främst lades på huruvida det fanns tillräckligt med förskolor för att 

tillgodose samtliga barn (Karlsson 2000). Enligt Tellgren skedde en av de största 

förändringarna inom förskolan i början av 1970–talet i och med att Barnstugeutredningen blev 

färdigställd. Wehner- Godée (2006) belyser att barnstugeutredningen ledde till att det enskilda 

barnet inte längre skulle ligga som medelpunkt för dokumentation och bedömning, istället var 

det den pedagogiska verksamheten som skulle bli fokus för förändringsarbete. 

Gunilla Dahlberg, Peter Moss & Alan Pence (2009) beskriver hur kvalitetsbegreppet växte 

fram i den svenska förskolan under 1980-talet för att komplettera och ersätta den tidigare 

kvantitativa verksamheten. Stort fokus lades på förskolans struktur, resultat samt hur 

processen för att nå dessa resultat såg ut. Denna kvalitetsdiskurs har enligt författarna också 

gett upphov till ”… utvecklingen av normer och riktlinjer för god praktik inom olika former 

av förskoleverksamhet” (s 149).  

Decentraliseringen som förskolan genomgick under 1990-talet kan också ses som en milstolpe 

där ansvarsfördelningen försköts från stat till kommun. Med decentraliseringen följde den 

första läroplanen för förskolan, Lpfö 98 (Tellgren 2008). Lena Aronsson (2006) skriver om 
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hur Läroplanen för förskolan banade väg för den konstruktivistiska synen på barn och deras 

lärande och utveckling. Detta innebar att det utvecklingspsykologiska tänket som så länge 

varit så stor del av förskolans och samhällets barnsyn åsidosattes.  

Dahlberg m fl. beskriver hur den svenska skolan på senare tid har gjort ett skifte från kvalitet 

till meningsskapande. Denna förskjutning har ägt rum då förskolan gick ifrån den 

modernistiska diskursen om kvalitet, en diskurs där fokus låg på att skapa ordning och 

producera data som lätt kunde granskas och jämföras. 

2.4.2 Från observation till dokumentation  
Om ’diskursen om kvalitet’ kan ses som en del av en vidare kvantifierings- och 

objektivitetsrörelse, avsedd att reducera eller utesluta det personliga omdömets roll, med dess 

åtföljande problem av partiskhet och fördomar, egenintresse och inkonsekvenser, kan ’diskursen 

om meningsskapande’ å andra sidan fattas som en återerövring av idén om omdömet – men nu 

förstådd som en diskursiv handling som alltid utförs i en interaktion med andra (Dahlberg, Moss & 

Pence 2009, s 132). 

Dahlberg m fl. menar att genom detta skifte till en postmodernistisk meningsskapande diskurs 

har förflyttat tankegångarna om barnen som tomma kärl som det är pedagogers plikt att fylla 

på och forma med den kunskap som de på förhand bestämt är relevant. Den syn som idag 

råder är en syn på barn som medkonstruktör av kunskap och kunskap anses här formas av ett 

samspel.  

Den observation som tidigare under modernitetsdiskursen legat till grund för mätningar är nu 

efter skiftet till en diskurs om postmodernitet en del i ett reflekterande arbete med pedagogisk 

dokumentation. De observationer som utgör grunden för den pedagogiska dokumentationen, 

är ett tillvägagångssätt som innebär att det stoff och metoder som används i förskolan ska 

kunna anpassas allteftersom barnen utvecklas (Wehner - Godée 2000). Detta är något som 

Lenz Taguchi (1999) beskriver som ett måste då alla barn skiljer sig från varandra och deras 

utvecklings- och lärandeprocess är unik. Aronsson (2006) betonar att man måste se skillnad 

på bedömningar som syfte till att mäta ut normalitet och bedömning med syfte till att stödja 

och främja barns utveckling 

2.4.3 Pedagogisk dokumentation inom den traditionella förskolan 

I förskolan finns det en uppsjö med tillvägagångssätt för pedagogisk dokumentation. Anne-Li 

Lindgren & Anna Sparrman (2003) beskriver några av dessa som anteckningar, 

ljudinspelningar, fotografier men också genom insamling av vad barn konstruerat. Wehner – 
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Godée (2006) vill föra in dessa metoder för pedagogisk dokumentation, tillsammans med 

individuella utvecklingsplaner samt portföljer, under begreppet bedömning. Hon menar att 

den pedagogiska dokumentationen i vissa fall riskerar att användas som en grund för 

bedömning istället för reflektion. Vidare beskriver hon två huvudtyper av bedömningar i 

förskolan. Den första menar hon riktar sig mot barns ”… motoriska, språkliga, sociala, 

emotionella, perceptuella och logiskt- matematiska…” (s 98) färdigheter. Denna form av 

bedömning menar hon har sin grund i utvecklingspsykologiska perspektiv, vilka vi ovan 

nämnde trängdes undan av läroplanen för förskolan. Barnens färdigheter samt vad de ännu 

inte uppnått menar hon ställs bredvid en normerande mall som uttalar sig om de färdigheter de 

vid sin ålder bör kunna. Den andra bedömningstypen hon beskriver är den som fokuserar mer 

på verksamheten och i vilka situationer och miljöer barn utvecklas och frodas. Wehner – 

Godée (2006)  menar att man genom att fokusera på de situationer då barnen uppvisar sina 

färdigheter kan synliggöra ett barn som är mer aktivt i sitt lärande. 

Aronsson lägger, som vi tidigare nämnt, betoning på skillnader när det gäller bedömning, 

detta är också något som Wehner – Godée (2006) önskar klargöra då hon skriver såhär: 

Bedömningar är oundvikliga och kan ge oss en fantastisk utvecklingshjälp och möjligheter att se 

och förstå världen ur olika synvinklar. Därför har alla lärare/pedagoger ett stort ansvar för på vilka 

grunder vi gör våra bedömningar (Wehner - Godée 2006 s 94). 

3 Tidigare forskning 
I detta avsnitt som berör tidigare forskning har vi valt att lyfta fram två doktorsavhandlingar 

som vi anser är relevanta för vår studie.  Dessa berör dels hur den pedagogiska 

dokumentationen kan ha stor del i ett förändringsarbete i förskolan och dels hur olika 

förutsättningar och ramar kan ta sig uttryck samt påverka arbetet i en pedagogisk verksamhet. 

3.1 Förändringsarbete utifrån pedagogisk dokumentation 

Hillevi Lenz Taguchis (2000) doktorsavhandling Emancipation och motstånd – 

dokumentation och kooperativa läroprocesser i förskolan beskriver ett reflekterande 

förändringsarbete utifrån den pedagogiska dokumentationen. Lenz Taguchi menar att 

pedagogerna i förskolan idag har börjat dokumentera efter lite mer egenutformade tekniker, 

särskilt när det kommer till att dokumentera barns tanke- och lärandeprocesser. Hon skriver 

att denna dokumentation har som syfte att utveckla den pedagogiska praktik man som 

pedagog är verksam i. Författaren ser pedagogisk dokumentation som ett förändringsarbete 
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som kan användas till en utveckling av arbetssätt, men vill också tydliggöra risken att detta 

förändringsarbete riskerar bli normativt. I arbetet med den studie som ligger till grund för sin 

doktorsavhandling önskar författaren tillsammans med de delaktiga pedagogerna arbeta med 

dekonstruktiva samtal. Meningen med samtalen är att begreppsliggöra och bryta ner den 

pedagogiska praktiken i förskolans verksamhet såsom den synliggörs i den pedagogiska 

dokumentationen. Därifrån menar hon att man kan öppna upp för en ny syn på den 

pedagogiska praktiken vilket i sin tur motverkar att denna blir normerande. 

 

Lenz Taguchi (2000) tar i en del av sin doktorsavhandling upp olika dikotomier det vill säga 

motsatspar som agerar uteslutande av varandra. Ett syfte med avhandlingen är att 

problematisera dikotomin som uppstår mellan teori och praktik. Hon menar att teori och 

praktik i pedagogiken inte agerar uteslutande av varandra utan att: 

Varje praktisk pedagogisk handling refererar till ett teoretiskt tänkande (föreställningar) om vad ett 

barn är, hur barn lär sig och utvecklas, och varje teori eller föreställning om barn, utveckling och 

lärande implicerar och genererar likaledes ett praktiskt handlande i förhållande till barn i en 

utbildningspraktik (Lenz Taguchi 2000, s 14). 

Hon menar att teori och praktik samspelar och utgår från varandra. När man implementerar en 

metod i praktiken stöder man sina val i teorier. De teorier man stöder sig mot är i sin tur 

skapade ur erfarenheter i praktiken. 

3.2 Rutiner och yttre faktorer 
Vi har valt att redogöra för Kenneth Ekströms (2007) doktorsavhandling Förskolans 

pedagogiska praktik: Ett verksamhetsperspektiv då vi menar att den har delar som blir 

väsentliga för vår studie. En av dessa är att Ekströms syfte i avhandlingen: ”[g]e en ökad 

förståelse av hur förskolans arbetslag utformar och realiserar den pedagogiska praktiken och 

hur verksamhetens förutsättningar påverkar denna process” (s 29) till viss del stämmer 

överens med vårt. Hans resultat visar på att omsorgsbiten är en av de viktigaste delarna i 

förskolans verksamhet enligt pedagogerna som han intervjuat. Vidare visar han på att 

vardagen i förskolan allt som oftast kretsar kring rutiner såsom samling, mat, vilostund, 

mellanmål och så vidare. Ekström skriver: ”[a]tt dagsrutinen är en viktig ramfaktor framgår 

tydligt” (s 116). Dessutom menar han att rutinerna under dagen regleras av ”… faktorer som 

barnens vistelsetider, personalens arbetstider, personaltäthet och barnens ålder” (ibid.). När 

dessa yttre faktorer brister så prioriteras de arbetsuppgifter som finns i det direkta 

barngruppsarbetet, ”… vilket medför att tid för planering, dokumentation och utvärdering 
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minskar. Pedagogerna tvingas ofta utföra sådana uppgifter samtidigt som de är ansvariga för 

barngruppen” (Ekström 2007 s 171). 

Ekström framhåller även hur personalen i förskolan upplever förändringar inom 

verksamheten. Enligt Ekström upplevs nästan alla förändrade villkor som försämringar för en 

alltmer frustrerad personal. Varför det upplevs som negativt med förändringar är för att 

pedagogerna inte får mer resurser att tillgå samtidigt som kraven ökar. Aspekter i Ekströms 

avhandling som blir särskilt intressanta för vår studie är följaktligen de yttre faktorer vi ovan 

visat på, vilka han menar begränsar verksamhetens pedagogiska uppdrag.  

4 Teoretisk utgångspunkt 
Nedan kommer vi inledningsvis redogöra för ramfaktorteorin, detta för att denna ligger till 

grund för läroplansteorin som är vår teoretiska utgångspunkt. Vi menar att det är relevant att 

klargöra båda dessa begrepp, då de har nära relation till varandra. Vi har skapat oss en 

förförståelse för teoriernas syfte och resonemang och menar att läroplansteorin passar vår 

studie bäst när man kopplar den till vårt syfte och frågeställningar.  

4.1 Läroplansteorin 
Ursprungligen utformades ramfaktorteorin som en teori eller modell för analys av hur 

undervisningsprocessen i klassrummet begränsades av bestämda yttre faktorer som tid, 

elevförutsättningar, organisation, klasstorlek med mera (Linné 1996). Forskare som kopplas 

ihop med teorin, som hade sin pionjärtid 1967 -77, är Urban Dahllöf och Ulf P. Lundgren 

(Broady 1999). Donald Broady (1999) menar att ramfaktorteorin bidrog till att öppna dörrarna 

för tillförsel av samhällsvetenskapliga traditioner. Dessutom menar han att den idag lever 

vidare ”… som klassisk, det vill säga ständigt närvarande orienteringspunkt även när 

forskningen går vidare” (s 111). 

Teorin vidareutvecklades allteftersom, från att ha studerat undervisningsprocessen och dess 

villkor till frågeställningar som syftade till att studera hur ramarna tagit form – hur dagens 

skol- och läroplansutveckling i stort växt fram, och vad som karaktäriserar den under dess 

olika tidpunkter (Linné 1996). Vidare menar Agneta Linné (1996) att uppkomsten av frågor 

kring vilken kunskap som bör läras ut och hur detta bör ske också blev aktuella i detta skede. 

Ulf P. Lundgren (i Linné 1996) framhåller fyra centrala begrepp som kommer till användning 

som redskap i empiriska studier, dessa är text, ram, tradition och kod. Aktuella för vår studie 

är begreppen tradition och ram. 
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Begreppet ram och dess innebörd handlar i huvudsak om av staten införda begränsningar av 

en pedagogisk kontext (Linné 1996). Begränsningarna kan vara av ekonomiska, 

organisatoriska, tidsmässiga och geografiska slag och i dessa avgränsas vad som blir möjligt 

eller omöjligt att genomföra. Tradition är det andra centrala begreppet som är relevant för vår 

studie och med detta menas etablerade handlingsmönster som är så erkända att de tolkas som i 

det närmaste självklara och bortom varje ifrågasättande (Linné 1996). Vidare menar Linné att 

begreppet tradition även innefattar tillvägagångssätt: vilka handlingar som är traditionsenligt 

givna i en situation eller kontext.  

Modellen nedan ser vi som ett hjälpmedel i vår tolkning av vår empiri. Den redogör för teorin 

om att ramarna formar den process som i sin tur påverkar resultatets utfall. 

 

RAMAR   PROCESS    RESULTAT 

 
Figur 1. Dahllöfs tankemodell för att förklara resultatet av ett undervisningsförlopp 

(Gustafsson 1999 s 48). 

 

Ur ramfaktorteorin vidareutvecklades och växte läroplansteorin fram. Den ses som en 

utbyggnad av ramfaktorteorin. Mikael Alexandersson (2003) beskriver i citatet nedan hur det 

yttre påverkar det inre. 

Eftersom utvärdering som företeelse alltid sker i ett historiskt, politiskt och ideologiskt 

sammanhang bör den också diskuteras i relation till den styrningsfilosofi som den är del av 

(Alexandersson 2003 s 12).  

Hillevi Lenz Taguchi (1999) skriver i Varför pedagogisk dokumentation? om läroplansteorin 

och hur de verksamma inom denna ser förskolan som en institution vars styrning grundas i de 

ekonomiska, juridiska samt ideologiska ramfaktorerna. Vidare skriver hon att det i förskolan 

länge har funnits ett tydligt ”uppifrån-och-ned”- perspektiv, när det kommer till 

förändringsarbete. Hon utvecklar detta genom att beskriva hur de politiska bearbetningarna i 

samhället har en direkt påverkan på hur arbetet i förskolan formas, inte minst när det gäller 

dokumentation och utvärdering. Det är viktigt att tydliggöra att de ramfaktorer som Lenz 

Taguchi (1999) nämner är givna och formulerade utanför pedagogernas handlingsutrymme 

och är därför inget de kan påverka. De ideologiska ramfaktorerna är också givna men dessa 

kan i somliga fall färgas utav den gruppideologi som existerar i förskolans arbetslag. Vidare 

menar Lenz Taguchi (1999) att formuleringsnivån och realiseringsnivån är något som 
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forskare inom det läroplansteoretiska perspektivet brukar skilja på. De menar att de riktlinjer 

som formuleras från de högst upp i hierkin omarbetas och tolkas, utav de som är verksamma i 

exempelvis förskolan och befinner sig på lägre nivåer i hierkin innan de realiseras. 

Tolkningen som görs av de formulerade målen påverkas av den institutionella tradition som 

finns i förskolan och skolan, vilken enligt Lenz Taguchi (1999) är byggd på rutiner och 

handlingsmönster. 

5 Metod 
I detta avsnitt av vårt arbete kommer vi redogöra för de metoder och val vår studie bygger på. 

Enligt Steinar Kvale & Svend Brinkmann (2009) betyder metod ursprungligen vägen till 

målet.  

För att man ska kunna finna målet eller visa någon annan vägen till målet behöver man veta vad 

målet är. Det är nödvändigt att identifiera ämnet för en intervjuundersökning och syftet med den 

för att kunna fatta väl övervägda beslut om vilka metoder som ska användas på de olika stadierna 

fram till målet (Kvale & Brinkmann 2009 s 121).  

5.1 Metodval 
Vi har valt att i vår studie använda oss av en kvalitativ forskningsansats. Pål Repstad (2007) 

skriver att kvalitativa metoder handlar om att karaktärisera. Vidare belyser han att den 

kvalitativa forskningsmetoden är en metod där man har möjlighet att beskriva de fenomen 

man utforskar på djupet. Annika Eliasson (2006) skriver att kvalitativa metoder är relevanta 

för studier där man vill finna ”… sammanhang som kräver förståelse och som inte uppenbarar 

sig på en gång” (s 27-28). De möjliggör också en flexibilitet som tillåter forskaren att anpassa 

studien allt eftersom den fortgår. Detta menar vi är av relevans för oss då vi i förväg inte vill 

stänga några dörrar till nya potentiella aspekter. 

5.2 Kvalitativa intervjuer 
För att komma åt pedagogernas syn och reflektioner om pedagogisk dokumentation har vi valt 

att använda oss av intervjuer i vår studie. Vi styrker detta beslut med Kvale & Brinkmanns 

(2009) ord: ”Den kvalitativa forskningsintervjun söker förstå världen från 

undersökningspersonernas synvinkel, utveckla mening ur deras erfarenheter…” (s 17). Kvale 

& Brinkmann beskriver att forskningsintervjun grundar sig i ett samtal mellan forskaren och 

informanten, det är ett vardagligt men professionellt samtal som har ett kunskapsforskande 

syfte. Vidare menar de att kunskap produceras i utbytet av uppfattningar kring de 

gemensamma teman som samtalet bygger runt. Kvale & Brinkmann framhåller att en intervju 
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kan utformas på olika sätt som till exempel strukturerad, halvstrukturerad eller ostrukturerad. 

I vår studie har vi valt att genomföra halvstrukturerade intervjuer som innebär att vi utgår från 

en intervjuguide (se bilaga 3) där vi har ett fåtal teman och ett mindre antal halvstrukturerade 

frågor. I och med den halvstrukturerade formen på intervjun ges det möjlighet att komma med 

följdfrågor och därmed utveckla och fördjupa svaren från informanterna. Repstad belyser 

vikten av att inte ha en för detaljerad och färdigformulerad intervjumall. Han menar att risken 

då finns att informanterna blir kortfattade och passiva till skillnad från en mer 

halvstrukturerad mall som ger samtalet en mer naturlig karaktär.  

5.3 Urval 
Vi har valt att utföra vår studie på två olika förskolor varav en av dessa är en Reggio Emilia 

inspirerad förskola som uttalat arbetar med pedagogisk dokumentation. Detta val har vi gjort 

då vi vill belysa hur pedagogisk dokumentation kan se olika ut beroende på vilka 

förutsättningar och ramar som eventuellt råder. Vi kommer i vår studie intervjua två 

pedagoger från den Reggio Emilia inspirerade förskolan respektive tre pedagoger från den 

traditionella förskolan. Båda förskolorna är belägna i en stad i Mellansverige. 

5.3.1Presentation av informanter 

Simon, är verksam på den Reggio Emilia inspirerade förskolan. Han är utbildad förskollärare 

och har jobbat i förskolans verksamhet ett och ett halvt år. Simon jobbar med barn i 3-4 års 

ålder.  

Eva, är även hon verksam på den Reggio Emilia inspirerade förskolan. Hon är utbildad 

förskollärare och har arbetat i förskolans verksamhet i omkring tio år. Eva jobbar i en 

barngrupp där barnen är 2-3 år. 

Johanna, jobbar på den traditionella svenska förskolan och är utbildad lärare för yngre åldrar 

med matematisk inriktning. Hon har varit verksam i förskolan i fyra år och jobbar med barn i 

åldrarna 2-4 år.  

Susanne, jobbar likt Johanna på den traditionella svenska förskolan och är utbildad 

förskollärare. Hon har fyra års erfarenhet av arbete inom förskolan och jobbar med barn i 1-2 

års ålder.  

Inger, jobbar likt de två sistnämnda ovan på den traditionella svenska förskolan och innehar 

förskollärarutbildning. Hon har 25 års erfarenhet av att jobba i förskolan och arbetar nu i en 

barngrupp där barnen är 3-5 år. 
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5.4 Pilotstudie 
Innan vi genomförde de intervjuer vi skulle använda som material och som skulle ligga till 

grund för vårt examensarbete utförde vi två pilotintervjuer.  Detta i syfte för att pröva vår 

intervjuguide och kontrollera så frågorna uppfyllde den information vi behövde för att besvara 

våra forskningsfrågor. Dessa två pilotintervjuer skedde på en förskola där en av oss tidigare 

genomfört sin verksamhetsförlagda utbildning.  Intervjuerna varade från 35 minuter till en 

timme. Vi spelade in dessa med mp3-spelare för att senare kunna gå tillbaka och lyssna 

igenom intervjuerna för att göra eventuella ändringar i vår intervjuguide. En av deltagarna i 

pilotintervjun hade som önskemål att vi i början av intervjun skulle tydliggöra vår bild av 

begreppen pedagogisk dokumentation respektive dokumentation. Vi övervägde detta i 

reflektionen runt pilotintervjuerna men valde att inte ta hänsyn till det då vårt mål med studien 

är att erhålla pedagogernas bild av pedagogisk dokumentation samt att vi annars möjligtvis 

kunnat färga deras svar. Detta styrker vi i Repstads (2007) resonemang där han menar att det 

är rimligt att informera informanterna om deras roll i undersökningen men att man som 

forskare knappast måste ”… visa alla sin analytiska kort. Det kan snarare skapa en alltför 

strategisk inställning hos aktörerna…” (s 104). 

5.5 Genomförande 
Det första vi började med var att ta kontakt via telefon med de förskolor vi ville ha som 

deltagare i vår studie. Till att börja med ringde vi en av avdelningarna på de båda förskolorna 

och informerade pedagogen om vad vi ville undersöka och intervjua dem om, pedagogisk 

dokumentation i förskolans verksamhet. Vidare informerade vi om vilken tidsperiod studien 

skulle behöva utföras inom och den översiktliga omfattningen av studien, det vill säga 

intervjuer på ca en timme, med två till tre pedagoger på varje förskola. Båda förskolorna var 

positiva till att delta i vår studie, de bekräftade vår förfrågan någon dag efter vårt 

telefonsamtal då de hade diskuterat detta med sina kollegor. Efter att vi fått tillåtelse av 

pedagogerna att intervjua dem så tog vi kontakt med rektorerna på respektive förskolor, 

informerade dem om studien och bekräftade att pedagogerna gått med på att ställa upp som 

informanter samt fick rektorernas medgivande. När vi fastslog datum och tid med våra 

informanter gav vi dem ganska stor valfrihet, vi hade som mål att genomföra våra intervjuer 

under en två veckors period. I möjligaste mån försökte vi att inte planera in fler än en intervju 

per dag men vid ett tillfälle gick dock inte detta. Efter noga övervägande valde vi att båda två 

närvara vid intervjuerna med godkännande från informanten. Vi bestämde även att den ena av 

oss skulle ha det aktiva huvudansvaret för intervjun medans den andre skulle vara mer passiv.  



15 
 

Enligt Repstad finns det vissa fördelar med att vara två som intervjuar, den ena ansvarar för 

själva intervjuande och den andra för den icke-verbala kommunikationen samt att man efter 

intervjun kan diskutera sina tolkningar och uppfattningar. Vi såg det också som en fördel att 

vara två då den som var passiv i intervjun kunde kontrollera att vi fått med allt och också 

avslutningsvis i intervjun kunde göra tillägg eller be om förtydliganden som den intervjuande 

själv inte tänkte på. När vi bestämde att intervjuerna skulle ske på informanternas 

arbetsplatser hade vi Repstads ord i åtanke. Han skriver att platsen där intervjun sker kan 

påverka om resultatet blir bra eller dåligt. Det är viktigt att välja ett ställe där man kan vara 

ifred och dessutom ska informanten känna sig trygga och hemma där. Ett par veckor innan 

intervjun skulle äga rum skickade vi ut ett informationsbrev (se bilaga 1) till berörda 

pedagoger, för att ytterligare förtydliga deras roll i studien, vad vi var ute efter att undersöka 

samt de etiska ramar vi kommer att förhålla oss till. Veckan innan intervjuerna skulle ske 

valde vi, efter förfrågan av pedagogerna, att skicka ut en mall med de övergripande teman (se 

bilaga 2) vi såg som centrala för studien och intervjuerna. Vi tydliggjorde också att det inom 

dessa områden skulle tillkomma en del frågor och samtalsämnen. Intervjuernas längd 

varierade från 30 minuter till cirka en timme. För att underlätta intervjuandet använde vi oss 

av ljudupptagning i form av mp3-spelare då vi fått informanternas samtycke.  

5.6 Bearbetning och analys 
Materialet vi utgick från var sammanlagt de fem intervjuerna vi genomförde med de 

verksamma inom de två olika förskolorna. Första steget i vår analys var att, så ordagrant som 

möjligt, transkribera intervjuerna från muntlig dialog till skriftlig text. Denna kom att uppnå 

cirka 50 sidor. För att skaffa oss förtrogenhet med det insamlade materialet gjorde vi sedan ett 

flertal läsningar, detta underlättade den senare processen med att kategorisera upp materialet 

inom de områden vi kände var relevanta för vår studie utifrån syfte samt problemformulering 

(Repstad 2007). För att få översikt av materialet klippte vi isär transkriberingarna och 

kategoriserade upp de olika delarna i olika kuvert utifrån våra tidigare formulerade kategorier. 

Slutligen sammanställdes urklippen till en löpande text. 

Eftersom vi i vår studie valt att samla in vårt material genom kvalitativa intervjuer och syftet 

med dessa var att få fram informantarenas uppfattningar och åsikter inom det rådande ämnet 

anser vi att det känns konsekvent att i vår studie använda oss av fenomenologin i analysen. 

Likartat resonemang har vi genom Kvale & Brinkmann (2009) tagit del av: ”[g]enerellt är 

fenomenologi i kvalitativa studier, en term som pekar på ett intresse av att förstå sociala 

fenomen utifrån aktörernas egna perspektiv och beskriva världen som den upplevs av dem 
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enligt antagandet att den relevanta verkligheten är vad människor uppfattar att den är” (s 42). 

Ingrid Unemar Öst (2008) beskriver i sin webbföreläsning Forskningsprocessen II att inom 

fenomenologin söker man efter mönster, kategorier och teman i människors upplevelser eller 

uppfattningar när man ska analysera data. Det kategorier man tar fram ska stå i relation till 

begrepp och ord som de intervjuade själva använder sig av. 

Vi kommer att presentera vårt resultat i relation till vår valda litteratur och tidigare forskning, 

syftet med detta är att undvika upprepelser och skapa en behagligare läsupplevelse. Repstad 

(2007) skriver att en sådan sammansättning är något som i kvalitativ forskning kan ses som 

givande då resultat och analys har en förmåga att glida över i varandra. 

5.7 Etiska överväganden 
De etiska ramar vi under studiens gång har förhållit oss till och informerat pedagogerna som 

deltar i våra intervjuer om är de som beskrivs i Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2003). Här beskrivs vilken betydelsefull 

roll forskning har för samhällets vidareutveckling men också vilket ansvar som ligger på 

forskaren att skydda den enskilda individen. För att uppfylla detta ansvar om individskydd 

menar de att det finns fyra grundläggande forskningsetiska krav som bör uppfyllas. De första 

är informationskravet där det förtydligas att forskaren har en skyldighet att upplysa sina 

informanter om deras roll i studien samt vad villkoren är för deras medverkan. Man har också 

en skyldighet att göra det klart för samtliga informanter och deltagare att deras medverkan är 

frivillig och kan avbrytas vid vilket tillfälle som helst. Samtyckeskravet utgår ifrån att 

forskaren samlat in samtycke för studien och hur denna utförs av de deltagande. 

Konfidentialitetskravet säkerställer att uppgifter om den enskilda individen hanteras rätt och 

hålles strikt konfidentiellt. Slutligen syftar nyttjandekravet på att de insamlade uppgifterna 

hanteras korrekt och endast används till det syfte forskaren informerat och därefter anhållit 

samtycke av deltagarna om. Som tidigare i arbetet nämnt har vi via telefon- och mailkontakt 

med de deltagande pedagogerna, samt via informationsbrev och intervjumall till dessa 

informerat dem om studiens syfte, villkor och förhållningsregler. Vi har gjort det tydligt att 

samtliga uppgifter är konfidentiella och ej kommer att sparas eller skickas vidare. Samtliga 

deltagare och de förskolor de är verksamma på kommer ha fingerade namn för att säkerställa 

att deras identiteter förblir konfidentiella.  
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5.8 Trovärdighet 
För att en studie ska ses som pålitlig samt trovärdig inom samhällsvetenskaplig forskning 

menar Nils Gilje & Harald Grimen (2007) att det förutsätts att andra forskare ska kunna utföra 

liknande studier. Det ska vara möjligt att få fram överensstämmande resultat om studien 

utförs på samma tillvägagångssätt och under liknande förhållanden. För att möjliggöra detta 

och öka pålitligheten för vår studie har vi varit noggranna med beskrivningen av vårt syfte, 

teorier samt metoder då de ligger till grund för samt formar vår studie och således vårt arbete. 

Kvale & Brinkmann (2009) visar på problematiken med att göra om en studie även utifrån 

samma intervjuupptagning. De menar att den personliga tolkning som läggs i 

transkriberingarna kan göra att utskrifterna skiljer sig oerhört mycket åt. Vi har under studiens 

gång försökt erhållit en objektiv ståndpunkt till våra informanter och vårt insamlade material. 

Enligt Gilje & Grimen är det viktigt att både ha insikt och utsikt när man bedriver forskning. 

Vi menar att vi har insikt i och med att vi har en del erfarenhet av förskolans verksamhet och i 

detta fall vårt område pedagogisk dokumentation samt att vi redovisar även tidigare i arbetet 

på vetenskaplig litteratur som belyser vårt område. Vi anser att vi har utsikt i och med att vi 

efter litteraturgenomgången sätter parantes kring vår förförståelse såsom Unemar Öst (2008)  

menar att en forskare som arbetar i enlighet med fenomenologin gör. Vi har även varit noga 

med att kontrollera att vi under studiens gång behållit fokus på vad det är vi är ute efter att 

undersöka. Då det är vår mening att söka reda på pedagogernas uppfattning om pedagogisk 

dokumentation samt ta del av deras bild av vilka förutsättningar de har för detta, är det något 

vi måste ta hänsyn till i formuleringen och dispositionen i hela vårt examensarbete. I och med 

att vi använt oss av ljudupptagning vid intervjuerna ger det oss möjlighet att kunna gå tillbaka 

till materialet flera gånger samt höra exakta uttalanden av informanterna varje gång. Under 

intervjuerna var vi noga med att inte försöka ställa ledande frågor till informanterna, i syftet 

att vi inte skulle påverka våra informanters svar.  

6 Resultat och analys 
Vi har som avsikt att i resultatet nedan presentera informanternas uppfattningar och bild av 

pedagogisk dokumentation. Vi avser också att med hjälp av detta avsnitt synliggöra hur 

samtliga informanters arbete med den pedagogiska dokumentationen ser ut. För att 

resultatdelen ska bli tydlig har vi valt att dela upp den i följande områden: Talet om 

pedagogisk dokumentation, Arbetet med pedagogisk dokumentation, Yttre faktorer samt 

Styrdokumentens betydelse för pedagogisk dokumentation. Dessa kategorier framkom under 
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bearbetningen av vårt transkriberade material. Vidare har vi i resultatet valt att redovisa för de 

olika förskolornas intervjusvar var för sig för att läsaren skall ha möjlighet att få en klarare 

bild av hur den pedagogiska dokumentationen visualiseras och utformas på var och en av de 

båda förskolorna. När vi i följande text kursiverar ord i citat där pedagogerna uttalar sig är det 

för att belysa deras betoning på ordet.  

6.1 Talet om pedagogisk dokumentation 

6.1.1 Reggio Emilia förskolan 

Pedagogerna på den Reggio Emilia inspirerade förskolan menar att det finns olika aspekter av 

pedagogisk dokumentation och att syftet med denna beror på vem den riktas mot. Simon 

pekar ut två aspekter. Den första aspekten som beskrivs menar han har sin grund i ett 

demokratiskt tänk, här pekar han ut dokumentation som är till för barnen. Simon ser det 

demokratiska tänket som centralt för förskolans verksamhet och han menar att han genom att 

synliggöra barnens läroprocesser, i den pedagogiska dokumentationen, bidrar till ett 

demokratiskt klimat i förskolan, han uttrycker ”… att det är barnen som skapar sin diskurs”. 

Lenz Taguchi (1999) framhåller att pedagogisk dokumentation hjälper pedagoger att upptäcka 

barns läroprocesser. Den andra aspekten av pedagogisk dokumentation menar han är den 

dokumentation som är till för pedagogerna. Den pedagogiska dokumentationen ska då ligga 

som grund för att pedagogerna ska kunna ”ta ett steg tillbaka och reflektera med” detta i 

enlighet med Dahlberg & Åsén (2003) som påpekar att man måste gå tillbaka i 

dokumentationen för att kunna gå vidare med den. Eva tar likt Simon upp att den pedagogiska 

dokumentationen är till för barn och pedagoger, utöver dessa aspekter nämner hon den 

politiska aspekten då hon menar ”om man ska argumentera för sin verksamhet så kan man ju 

använda sig av den pedagogiska dokumentationen”. 

När vi i intervjun frågade om skillnaden mellan dokumentation och pedagogisk 

dokumentation beskrev Eva likt Lenz Taguchi (1999) att det är reflektionen kring 

dokumentationen som gör den pedagogisk. Detta är också något som beskrivs i Åberg & 

Taguchi (2009). Eva är av samma uppfattning som Lenz Taguchi som menar att reflektionen 

runt den pedagogiska dokumentationen är en kollektiv process mellan pedagoger. Simon 

beskriver på följande sätt sin uppfattning om hur dokumentation och pedagogisk 

dokumentation skiljer sig åt: ”Skillnaden är att jag vet varför jag gör det. Det är den enda 

skillnaden”, vidare menar han att motivationen till arbetet med den pedagogiska 
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dokumentationen är att han känner att det hjälper honom i arbetet. ”Om det bara tar tid från 

barngruppen och sitta där med… då vill jag inte hålla på med det”. 

6.1.2 Traditionella svenska förskolan 

På den traditionella svenska förskolan pekar pedagogerna ut den pedagogiska 

dokumentationens syfte som ett verktyg för att synliggöra barnen. Susanne menar att den 

pedagogiska dokumentation är till för att visa vad barnen kan. Med hjälp av den pedagogiska 

dokumentationen menar hon att man kan visa ”både deras vardag [samt att] man visar vad 

dom lär sig”. Susanne och Johanna uttrycker båda två att de tror barnen får mycket glädje av 

den pedagogiska dokumentationen då den ger dem möjlighet att få syn på sin egen utveckling. 

Förskollärarna syftar också på att den pedagogiska dokumentationen förutom att synliggöra 

barnen ska vara till för pedagogers reflekterande. Johanna menar att reflektion hjälper dem att 

”bli bättre på att se hur barnen lär sig och vad och varför vi gör saker och ting”. Dessutom 

menar förskollärarna att den pedagogiska dokumentationen är till för att visa föräldrarna 

barnens utveckling och förskolan som verksamhet.  

När vi i intervjun kom in på frågan huruvida det är någon skillnad på dokumentation och 

pedagogisk dokumentation förklarar Johanna pedagogisk dokumentation som något som ser 

till ett större perspektiv än vad dokumentation gör. Hon menar att den istället för att bara rikta 

in sig på vad som händer lägger fokus på ”hur dom lär sig och varför vi gör som vi gör”. 

Enligt Wehner - Godée (2000) handlar pedagogisk dokumentation om att synliggöra 

processen och inte resultatet. Detta beskrivs också i Skolverkets text Allmänna råd och 

kommentarer om Kvalitet i förskolan (2005). Inger anser att dokumentationen blir pedagogisk 

när man analyserar den samt tar upp den med barnen. Åberg & Lenz Taguchi (2009) skriver 

att den pedagogiska dokumentationen inte färdigställs endast genom att ta och sätta upp 

bilder, detta uttrycker de är början på processen med pedagogisk dokumentation. Liknande 

resonemang förs fram av Inger då hon säger: ”För att sätter man bara upp bilder då är det ju 

liksom inte färdigt…”. Hon menar som vi tidigare nämnt att det är analysen som färdigställer 

processen. Susanne tycker att gränsen mellan dokumentation och pedagogisk dokumentation 

är ”… så fin att den går in i varandra…” vilket gör att hon ser dem som en och samma. 

Samtidigt uttrycker hon en syn om två sidor av dokumentationen, det finns enligt henne en 

sida som visas utåt samt en som är till för arbetslaget.  
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6.2 Arbetet med pedagogisk dokumentation 

6.2.1 Reggio Emilia förskolan 

På Reggio Emilia förskolan arbetar man mycket med projekt och den pedagogiska 

dokumentationen är enligt pedagogerna viktig för att utveckla projekten. Dessa projekt 

grundas enligt pedagogerna till stor del av barnens intressen, men leds av pedagogerna. Simon 

beskriver i intervjun arbetet med projekten, han säger att de tillfällen han dokumenterat ”där 

det var hett, där det brann. När det glimmade liksom…” tas med till nästa tillfälle han träffar 

barnen. Han visar dokumentationen för barnen, så de får chansen att se tillbaka och 

återbesöka sitt arbete med det valda projektet. Genom samtal runt den tidigare 

dokumentationen kan Simon och barnen få nya perspektiv och idéer på hur de kan arbeta 

vidare med projektet. Dahlberg & Åsén (2003) lyfter fram att det är lika betydelsefullt för 

barnen som för pedagogerna att få återbesöka och reflektera kring sina egna läroprocesser. 

Simon säger sig märka en stor skillnad på de tillfällen han har med sig den tidigare 

dokumentationen till barnen och de tillfällen han ej har denna med sig. Han menar att det 

hjälper honom som pedagog att få en bild av vad det egentligen är barnen håller på med, 

”[d]et gör att det blir lätt, mer lättjobbat”. Projektens längd menar Simon och Eva har stor 

variation och att det är barnens intresse som styr hur länge de olika projekten pågår. Enligt 

Eva så är arbetet med en speciell projektpärm på gång. I denna pärm är det projekten och den 

stora barngruppen som är i fokus, hon känner att de inte riktigt har fått igång arbetet med 

denna men att tanken är där. I arbetet med pedagogisk dokumentation använder sig 

pedagogerna av individuella barnpärmar. Eva beskriver innehållet i pärmen som lite allt 

möjligt, någon speciell mall över vad som hamnar där finns alltså inte utformad. Hon menar 

som vi tidigare nämnt att dokumentationen blir pedagogisk i reflektionen men säger att denna 

reflektion eller delar av den oftast inte hamnar i de individuella pärmarna, den är något 

pedagogerna behåller för sig själva. Pärmarna finns tillgängliga för barnen och deras föräldrar 

att titta i och används som grund i utvecklingssamtal.  

I den pedagogiska dokumentationen tar pedagogerna hjälp av material så som digitalkamera, 

filmkamera, diktafon samt fältanteckningar. För att se över och sammanställa det insamlade 

materialet använder de sig oftast av dator. Simon säger sig inte tycka att det är så viktigt hur 

fint det blir utan lägger större vikt på att det blir gjort och sätts upp på väggar eller i pärm så 

att man kan arbeta med det direkt och gå vidare. ”Det ska vara verkstad inte någon 

utställning” som han själv uttrycker det.  
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Vi frågade om barnens delaktighet när det kommer till den pedagogiska dokumentationen. 

Simon säger sig vara dålig på att involvera barnen i utformandet av den pedagogiska 

dokumentationen. Arbetet med denna sker enligt honom själv när han har möjlighet att gå 

undan och har tid att sitta med det. Att göra alla barn delaktiga i utformandet av den 

pedagogiska dokumentationen ser han svårigheter med och menar att det skulle ha blivit för 

mycket spring. Eva ser svårigheter med att involvera barnen i utformningen av den 

pedagogiska dokumentationen då hon jobbar på småbarnsavdelningen. Då och då har de ett 

bildspel igång på avdelningen som barnen kan se på och reflektera över och på detta sätt 

menar hon att de på sätt och vis ändå blir delaktiga. 

På avdelningen där Simon är verksam har de gemensamma reflektionstider två gånger i 

veckan. Denna reflektionstid ägnar pedagogerna åt att bland annat reflektera över de olika 

projekt som är eller varit igång såsom de synliggörs i den pedagogiska dokumentationen. 

Simon ser detta som viktigt då det gör det möjligt för honom att få feedback på sådant han 

eventuellt har fastnat i och inte vet hur han ska gå vidare med. Eva jobbar på en annan 

avdelning där de har reflektionstid en gång i veckan, deras ambition är att skapa tid för 

gemensam reflektionstid två gånger i veckan. Hon tar upp vikten av att tillsammans med 

andra reflektera över vart de står någonstans genom att gå tillbaka i den pedagogiska 

dokumentationen. Både Eva och Simon är av uppfattningen att den gemensamma reflektionen 

i arbetslaget har stor betydelse för hur verksamheten och arbetssätten inom denna utvecklas. 

Dahlberg & Åsén poängterar att en av den pedagogiska dokumentationens viktigaste 

funktioner är att skapa en utgångspunkt för gemensam reflektion bland pedagoger. Eva och 

Simon uttrycker båda vikten av att den gemensamma reflektionstid de har används effektivt 

och att fokus just ska ligga på reflektionen. För att bibehålla fokus berättar de för oss att 

protokoll eller dagordning är något som används. 

6.2.2 Traditionella svenska förskolan 

Samtliga pedagoger på förskolan arbetar med pärmar, dessa är individuella för barnen och är 

uppdelade efter olika flikar (se bilaga 4) som i sin tur är formulerade utifrån Lpfö 98. Flikarna 

är indelade i fyra olika områden: jag, jag kan, jag tycker samt jag vill lära mig, var och en av 

flikarna behandlar olika målområden i läroplanen. Wehner – Godée (2006) pekar på att det 

finns två huvudtyper av bedömningar i förskolan, vilket vi tidigare i arbetet redogjort för (jfr 

2.4.3), dels bedömning med grund i det utvecklingspsykologiska och dels bedömning som 

grundar sig på miljöns och verksamhetens påverkan på barns utveckling. Dessa två 

huvudtyper av bedömningar uppfattar vi behandlas under flikarna i pärmarna. Vilka flikar 
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som används i pärmarna har att göra med vilken åldergrupp barnen befinner sig i. På 

Susannes avdelning som är en småbarnsavdelning ligger fokus på de två första flikarna som är 

jag och jag kan, resterande flikar tillkommer sedan när barnen går upp en avdelning. Inger 

och Johanna uttryckte båda under intervjuerna att pärmarna skall användas för att synliggöra 

barns lärande, så att man får en bild över hur barns lärande ser ut. Susanne framhäver en vilja 

att koppla tillbaka vad hon ser barnen göra och vad hon dokumenterar till Lpfö 98. Hon lägger 

stort fokus på att visa vad barnen kan, vad de gör samt vad deras starka sidor är. På Susannes 

avdelning menar hon att det är mycket centralt vad de tittar på, hon förklarar att de på 

avdelningen har ett papper som stöd i vad det är de kan titta efter när de observerar barnen i 

exempelvis leken. 

Det nuvarande formatet på pärmarna utformades genom en omarbetning av de tidigare 

pärmarna som enligt pedagogerna mer liknade ett fotoalbum och därför inte tjänade sitt syfte 

som pedagogisk dokumentation. Johanna uttalar sig om detta på två ställen i intervjun:  

… det ska ju inte bli något fotoalbum utan det är ju verkligen nått speciellt som man ska sätta in, 

att det är någonting i deras lärande… det är specifika saker som hamnar där… [och] … oftast 

hamnar det… inte i pärmen om det inte har något ihop med målen i läroplanen så… utan det här är 

verkligen inte bara en glad bild. 

Inger säger att de i omarbetningen med pärmarna har minskat mycket på bildomfånget i 

pärmarna för att motverka fotoalbumseffekten. Detta kan kopplas till vad Åberg & Lenz 

Taguchi (2009) säger om risken med att dokumentationen endast blir ett samlande av 

händelser. Denna minskning uttrycker Susanne och Inger resulterade i klagomål från 

föräldrarnas sida då de ville se fler bilder på sina barn. Susanne tvivlar på att föräldrarna har 

greppat det nya tänket om pärmen som ett verktyg för att synliggöra utveckling. 

Som verktyg för den pedagogiska dokumentationen använder sig pedagogerna av 

digitalkamera och anteckningar. Det insamlade materialet har de sedan möjlighet att 

sammanställa på dator. En del av det insamlade materialet sätts upp i hallen, inne på 

avdelningen samt i pärmarna. På varje avdelning har de två digitala skärmar som möjliggör 

bildspel, vilket enligt pedagogerna ej är pedagogisk dokumentation men är uppskattat av 

föräldrar och barn. 

I talet om barnens delaktighet i den pedagogiska dokumentationen uttrycktes det av 

pedagogerna en brist på detta. Johanna menar att detta kan bero på att barnen, när de väljer 

bilder, går efter vilka bilder de ser glada ut på. Hon säger att detta försvårar arbetet med att 
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synliggöra lärandet. Inger yttrar en önskan om att göra barnen mer delaktiga i 

dokumentationen men syftar på att ”… det tar ju väldigt mycket tid det gör det ju, och så ska 

ju dokumentationen helst komma upp på en gång för barnens skull, för barnen lever ju här och 

nu och kommer man efter en vecka så kommer de inte ihåg vad de har gjort”. På 

småbarnsavdelningen där Susanne jobbar har barnen ej fri tillgång till sina pärmar. De har 

endast tillgång till pärmarna när en pedagog har tid att sitta med dem och titta, detta menar 

Susanne beror på att barnen är för små och förstör pärmarna. På avdelningarna där Inger och 

Johanna jobbar, där barnen är lite äldre, har de fri tillgång till sina pärmar. Inger poängterar att 

pärmarna är individuella och andra barn eller vuxna som ej är föräldrar till det barnet måste 

alltså få tillåtelse att titta i någon annans pärm. 

På förskolan har samtliga pedagoger en gemensam reflektionstid en gång i veckan på cirka 

två timmar. Upplägget av reflektionstiden ser liknande ut på alla avdelningar, inledningsvis 

lägger de upp fotografier på alla barn och börjar prata om ett barn i taget. Syftet med att 

reflektera utifrån bilderna på de enskilda barnen är, enligt Susanne, för att försäkra sig om att 

alla barn blir sedda. Utöver detta ger Johanna uttryck för att delar av den gemensamma 

reflektionstiden bland annat ägnas åt planerandet av andra aktiviteter i verksamheten vidare 

menar hon att det är mycket som ska hinnas med under de två timmar som finns avsatta. 

Exempelvis säger Inger att om det finns behov, kan specialpedagogen delta under den 

gemensamma reflektionstiden. Johanna och Inger känner båda att de kan ta med insamlat 

material från olika projekt de arbetar med för att få de andra pedagogernas synpunkt och 

reflektioner kring det, detta ser de båda som ett stort stöd i arbetet med pedagogisk 

dokumentation. Alla tre pedagogerna är överens om att den gemensamma reflektionstiden är 

oerhört viktig för dem och för utvecklingen av verksamheten och önskar att det fanns mer av 

den.  

6.3 Yttre faktorer 

6.3.1 Reggio Emilia förskolan 

När vi i intervjuerna börjar samtala kring förutsättningar för, eller faktorer som påverkar 

arbetet med pedagogisk dokumentation i verksamheten så framhåller Simon och Eva att 

arbetet skulle underlättas om det var mindre barngrupper och fler pedagoger. De uttrycker 

också en önskan om mer tid för gemensam reflektion. Simon anser att tekniken som finns 

tillgänglig drar ner arbetet med den pedagogiska dokumentationen, han skulle vilja ha tillgång 

till en kamera med bra mikrofon för att kunna videofilma barnen i olika situationer, samt ett 
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videoredigeringsprogram för att kunna klippa och sätta ihop filmer som visar barnens arbete 

och lärande. Vidare menar han att det krävs erfarenhet och rutin för att kunna arbeta bra och 

effektivt med pedagogisk dokumentation, en erfarenhet han önskar erhålla. Utvecklandet av 

denna erfarenhet eller av ett reflekterande förhållningssätt till praktiken, såsom Dahlberg & 

Åsén benämner det, ställer stora krav på pedagogens professionalitet. Eva menar att den 

pedagogiska dokumentationens utformning inte alltid borde ligga i fokus, utan att man borde 

koncentrera sig på att den verkligen blir gjord. 

Simon och Eva har möjlighet till en och en halv timmes planeringstid i veckan, under denna 

tid kan de gå ifrån barngruppen och arbeta med bland annat den pedagogiska 

dokumentationen.  

Då förskolan Simon och Eva arbetar på är Reggio Emilia inspirerad så har de tillgång till en 

pedagogista som de kan diskutera diverse saker med, om det är något de behöver hjälp med så 

har de möjlighet att kontakta pedagogistan så kommer denne ut och ger dem tips och idéer. 

När vi frågar om vidareutbildning berättar pedagogerna att det varit en person som arbetar 

enligt Reggio Emilias filosofi där och föreläst. Detta menar Simon var bra, de fick inte de 

svaren de sökte men det bidrog till att de landade i sitt sätt att arbeta då de kom underfund 

med att de behövde en fast vision att hålla fast vid. Eva förklarar att de har så kallade 

nätverksträffar en gång i månaden, som leds av deras pedagogista, där samtliga förskolor i 

rektorsområdet deltar och reflekterar tillsammans över sina arbetssätt. Varje termin växlar de 

teman i nätverksträffarna och Eva berättar att de en termin haft temat pedagogisk 

dokumentation. 

Vi finner det intressant att redogöra för hur verksamheten strukturerar upp dagen då vi likt 

Ekström (2007) menar att dagsrutinen i förskolan är en viktig ramfaktor. De återkommande 

rutinerna som finns är på morgonen då alla avdelningar träffas tillsammans fram till klockan 

nio för att då dela på sig avdelningsvis. Avdelningsvis ser det lite olika ut men allt som oftast 

ängar man förmiddagarna åt aktuella projekt. Därefter blir det lunch, vila och mellanmål på 

lite varierade klockslag beroende på vilken avdelning man är på. På Reggio Emilia menar 

pedagogerna att det är viktigt att etablera rutiner i förskolans vardag. Däremot tror Eva att de 

har etablerat rutiner ”… på ett annat sätt än vad man kanske tänker på andra ställen”. 

Rutinerna menar hon är till för att skapa obruten tid för barnen och därför försöker de enligt 

Eva: ”… inte stycka sönder dagen med för mycket rutiner”.  
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6.3.2 Traditionella svenska förskolan 

Samtliga pedagoger verkade mycket nöjda med de tekniska förutsättningarna de har 

tillgängliga för arbetet med pedagogisk dokumentation. De har på alla avdelningar fått nya 

digitalkameror samt datorer som de uttryckte underlättade arbetet med pedagogisk 

dokumentation. De har också, som vi tidigare nämnt, fått digitala fotoramar på de olika 

avdelningarna som de menar är ett bra sätt att visa upp fotografierna som ej hamnar i 

pärmarna. 

Susanne, Johanna och Inger nämner alla tre att det skulle vara önskvärt att ha mindre 

barngrupper, fler pedagoger och framförallt mer tid. Dessa faktorer menar de skulle underlätta 

arbetet i verksamheten samt frigöra mer tid att ägna åt arbetet med den pedagogiska 

dokumentationen. Susanne uttrycker sig såhär: 

Jag skulle vilja ha, för det första skulle jag vilja ha mer tid och sen skulle jag vilja ha mer 

pedagoger, för då skulle man känna det här, man behöver inte känna stressen att hu nu har det 

brakat loss där inne, och här sitter jag och ska försöka vara lugn och fin, jag hör allt men nej jag 

sitter här. Det är jättesvårt att ignorera sånt när man hör att de behöver hjälp. 

Tids- och personalbrist gör att den enskilda planeringstiden pedagogerna ska ha blir 

bortprioriterad, man har svårt att finna tillfällen då det finns möjlighet att gå ifrån 

barngruppen och ägna sig åt den egna planeringen och reflektionen. Detta visar också 

Ekströms (2007) tidigare forskning på, han har sett prov på att när de yttre faktorerna brister 

så är det de arbetsuppgifter som finns i det direkta barngruppsarbetet som prioriteras. Johanna 

berättar att hon, för att få till den egna planeringen, ägnar sig åt denna på sin fritid, före eller 

efter jobbet. Inger beskriver ett liknande arbetssätt, då hon ibland tar med sig arbetet hem och 

ägnar sig åt det under helgen. 

Susanne har ej erbjudits någon vidareutbildning inom pedagogisk dokumentation, men menar 

att hon känner sig fräsch i tankarna om denna då hon gick ut förskollärarutbildningen för 

endast fyra år sedan. Johanna har inte heller erbjudits någon vidareutbildning inom 

pedagogisk dokumentation, hon ser gärna att pedagogisk dokumentation blir en del av 

förskollärarutbildningen i form av obligatoriska kurser. Skolverkets (2008) utvärdering säger 

att pedagogisk dokumentation är ett populärt område för kompetensutveckling inom 

förskolan. Inger berättar att det kom en pedagogista från en Reggio Emilia förskola som 

utbildade dem i pedagogisk dokumentation, pedagogistan var där några tillfällen under en 

termin. De har på förskolan blivit erbjudna att ha en fast pedagogista, men Inger menar att det 
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inte finns tid eller medel till detta, då de endast har två reflektionstimmar i veckan som skall 

vara till för reflektion och planering. 

Samtliga pedagoger inom den traditionella svenska förskolan berättar i intervjuerna för oss att 

vardagen i verksamheten är utformad kring vissa rutiner. Johanna nämner att de på hennes 

avdelning förutom att arbeta runt rutiner också använder sig av ett löparsystem. Hon beskriver 

att en av pedagogerna är löpare under dagen och denne skall därför ta hand om allt det 

praktiska arbetet för att de andra pedagogerna ska få mer obruten tid med barnen. Inger anser 

att tydliga strukturer är en nödvändighet för att arbetet på avdelningen ska flyta på. De stora 

inplanerade aktiviteterna är fruktstund, samling, mat, vila och mellis och det är runt dessa 

resten av dagen planeras in. Susanne berättar att det på morgonen är fri lek fram till 

fruktstunden då flertalet barn har anlänt. Vidare beskriver hon att matematik kan vara ett 

fokus vid samlingarna. Vilka aktiviteter som planeras in efter detta beror enligt Susanne på 

om barnen är inne, ute eller uppdelade i grupper. Om barnen är inne så är det aktiviteter som 

miniröris, målande och liknande praktiska saker som de då ägnar sig åt. Lenz Taguchi (1999) 

belyser att de rutiner som etableras i förskolan har stor påverkan på den tolkning och 

realisering av de formulerade målen.  

6.4 Styrdokumentens betydelse för pedagogisk dokumentation 

6.4.1 Reggio Emilia förskolan 

Som vi tidigare i arbetets bakgrundsdel påvisat står det tämligen sparsamt om pedagogisk 

dokumentation i förskolans läroplan. När förskollärarna under intervjuerna resonerar kring 

detta är svaren från Simon och Eva som jobbar på den Reggio Emilia inspirerande förskolan 

att de inte tycker att läroplanen belyser pedagogisk dokumentation i någon större utsträckning. 

Simon menar att det inte alls står så ”djupt” i Lpfö 98 som de på Reggio jobbar i praktiken 

med pedagogisk dokumentation: ”För det [pedagogisk dokumentation] är ju liksom den heliga 

kossan inom Reggio Emilia”. 

Eva efterfrågar att läroplanen mer ska belysa reflektionens betydelse snarare än själva 

dokumentationen. Både Eva och Simon ser en fara med att arbeta med pedagogisk 

dokumentation i den meningen att man kopplar samman fotografier med utdrag ur läroplanen. 

Eva menar att man ”tappar barnen” om man gör så, detta kan kopplas tillbaka till vad 

Dahlberg m.fl. (2009) skrivit om kvalitetsdiskursen, där barnen observeras och beskrivs mer 

som objekt. Eva uttrycker i citatet nedan en önskan om att barn ska ses som subjekt, i likhet 

med Dahlbergs m.fl. beskrivning av diskursen för meningsskapande. 
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För ska man göra dokumentationer, pedagogisk dokumentation till barnen, för barnens skull så är 

det barnen det måste handla om. När man vänder sig till barnen vill jag att barnen ska vara subjekt 

i dokumentationerna. Följer man läroplanen för mycket så är det lätt att barnen blir objekten, och 

då är man ute på tunn is tycker jag. 

Simon framhåller att barnen inte ska mätas emot statens lagar och regler på det sättet utan att 

styrdokumenten är till för pedagogerna. ”Det tror jag är den lates sätt att liksom komma undan 

på nått sätt”. 

På Reggio Emilia förskolan har man egenutformade riktlinjer för arbetet med pedagogisk 

dokumentation, riktlinjerna visar inte så mycket på hur arbetet ska se ut, utan mer varför de 

ska jobba med pedagogisk dokumentation. Dessa riktlinjer gäller samtliga förskolor i deras 

rektorsområde. 

6.4.2 Traditionella svenska förskolan 

Under samtliga intervjuer på den traditionella svenska förskolan, ställer vi frågan huruvida de 

anser att Lpfö 98 belyser den pedagogiska dokumentationen. Utav de tre intervjuade 

förskollärarna tycker två av dem, Inger och Johanna, att den pedagogiska dokumentationen 

inte är tillräckligt omnämnd i läroplanen. Susanne är emellertid av uppfattningen att 

läroplanen innehåller en tillräcklig bearbetning av pedagogisk dokumentation. Johanna menar 

att det skulle vara önskvärt med en läroplan som tydligare betonar reflektionens betydelse i 

arbetet med pedagogisk dokumentation, vidare menar hon att läroplanen borde belysa varför 

man skall dokumentera så att fokus förflyttas från hur. Inger vill ha tydligare riktlinjer i 

läroplanen som uttalat beskriver huruvida det är det individuella barnet som skall 

dokumenteras eller om fokus ska ligga på förskolans verksamhet. Hon är själv av 

uppfattningen att fokus ligger för mycket på de individuella barnen istället för att granska 

verksamhetens utformning. Ingers tankar kring vart fokus ska ligga när det gäller pedagogisk 

dokumentation kan kopplas till vad vi tidigare i arbetet belyst med hjälp av Allmänna råd och 

kommentarer om Kvalitet i förskolan (2005), där den pedagogiska dokumentationen beskrivs 

som ett verktyg för utvärdering av verksamheten. Utöver detta skall det också vara ett 

hjälpmedel att synliggöra barns utveckling. 

Till svar på frågan om det finns några riktlinjer som är utarbetade för den egna verksamheten 

nämner Johanna en verksamhets-/arbetsplan som varje avdelning individuellt utvecklar efter 

varje termin. I denna formuleras enligt Johanna bland annat ”hur vi kan bli bättre och hur vi 

ska arbeta med dokumentation”. 
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7 Tolkning i förhållande till teoretisk utgångspunkt 
I följande avsnitt gör vi en tolkning av våra resultat kring pedagogisk dokumentation och dess 

förutsättningar utifrån ett läroplansteoretiskt perspektiv. När vi ser på pedagogisk 

dokumentation ur ett läroplansteoretiskt synsätt så kan vi förstå att det handlar om de ramar 

och traditioner som är centrala i utformningen av den pedagogiska verksamheten. Därför 

kommer vi i vår tolkning utgå från begreppen ram och tradition som vi tidigare i arbetet 

redogjort för. 

7.1 Ram 
I detta avsnitt tydliggör vi ytterligare de ramar vi under vår intervjustudie stött på, ramar som 

pedagogerna menar formar deras arbete med  den pedagogisk dokumentationen och 

verksamheten. Det är ett ”uppifrån-och-ned” perspektiv, så som Lenz Taguchi (1999) kallar 

det, som avgör de ramar som pedagogerna i sitt arbete med den pedagogiska dokumentationen 

måste ta hänsyn till. 

Samtliga pedagoger, oavsett om de är verksamma i den traditionella svenska förskolan eller i 

den Reggio Emilia inspirerade förskolan, uppger liknande ramar som påverkar deras arbete 

med den pedagogiska dokumentationen. De ramar som de uppgett är: tid, budget, storlek på 

barngrupp, personaltäthet, material, styrdokument samt vidareutbildning. Vi menar att de 

ramar som kommit fram under intervjuerna kan alla placeras under de områden Lenz Taguchi 

(1999) menar är centrala för förskolans styrning det vill säga ekonomi, juridik samt ideologi.  

7.1.1 Ekonomi 

Ett flertal av de ramar som nämnts av pedagogerna menar vi kan placeras in under det 

ekonomiska området. Förskolans förutsättningar och ramar avgörs ofta utifrån den budget 

som är tillgänglig. Faktorer så som barngruppernas storlek, personaltätheten, vilka material 

som finns tillgängliga samt pedagogernas möjlighet till vidareutbildning är alla beroende av 

att det finns utrymme för det inom de ekonomiska ramarna. Vidare är detta ett område som 

samtliga pedagoger på de två förskolorna inte har någon som helst kontroll över utan pressen 

ligger på dem att få verksamheten att fungera utifrån de ekonomiska förutsättningar som finns 

tillgängliga. När vi ser på våra två medverkande förskolor så har de getts samma ekonomiska 

möjligheter, trots detta ser arbetet med den pedagogiska dokumentationen olika ut. Vi menar 

utifrån detta att det inte är ekonomin som avgör möjligheterna för en fungerande pedagogisk 

dokumentation, i följande stycke går vi vidare och ser huruvida de juridiska förutsättningarna 

har någon större inverkan på de olika förskolornas sätt att arbeta. 
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7.1.2 Juridik 

Styrdokument kan kopplas till det juridiska och till viss del det ideologiska området. Som vi 

tidigare i arbetet skrivit nämner inte Lpfö 98 pedagogisk dokumentation i så stor utsträckning. 

I och med detta menar vissa pedagoger vid den traditionella svenska förskolan att de 

begränsas då de inte anser att de får tillräckligt med riktlinjer. Trots deras uppfattning om att 

läroplanen ej ger en tillräcklig bild av pedagogisk dokumentation är den central i hur de 

utformar arbetet med den pedagogiska dokumentationen. Exempelvis genom de målområden 

som flikarna i pärmarna presenterar. Simon som är verksam på den Reggio Emilia inspirerade 

förskolan anser att deras arbete med pedagogisk dokumentation på förskolan sträcker sig 

utöver det Lpfö 98 uttrycker. Detta uttrycker han beror på det Reggio Emilia tänk som 

genomsyrar verksamheten där den pedagogiska dokumentationen står i centrum. 

Båda förskolorna har samma styrdokument i form av Lpfö 98 som de måste ta hänsyn till. 

Skillnaden menar vi ligger i deras olika sätt att tolka och implementera styrdokumenten så de 

passar in i förskolans verksamhet. Vidare menar vi att de olika sätten att tolka styrdokumenten 

grundas i att deras ideologiska tänk skiljer sig åt.  

7.1.3 Ideologi 

Tidsbrist är något som nämns i samtliga intervjuer som en ram för arbetet med pedagogisk 

dokumentation och flertalet av pedagogerna uttrycker en önskan om mer tid till gemensam 

reflektion. Vi har under studiens gång sett att strukturen på den gemensamma reflektionstiden 

ser annorlunda ut på de två olika förskolorna vilket vi tolkar som en prioriteringsskillnad. Hur 

man använder tiden i den gemensamma reflektionstiden kan man koppla till området ideologi. 

Den traditionella svenska förskolans gemensamma reflektionstid kan enligt pedagogerna 

användas till att ta igen det praktiska arbete man tidigare inte haft tillfälle att utföra. 

Pedagogerna på den Reggio Emilia inspirerade förskolan säger sig däremot vara noggranna 

med att den gemensamma reflektionstiden används för att pedagogerna ska kunna reflektera 

tillsammans. Att avsätta tid till den enskilda planeringstiden ses som en självklarhet och stor 

prioritet inom den Reggio Emilia inspirerade förskolan. Inom den traditionella svenska 

förskolan är det vanligt förekommande att den egna planeringstiden ej blir av exempelvis på 

grund av tid och personalbrist. Vi är av övertygelsen av att dessa två ramfaktorer ser liknande 

ut på de båda förskolorna, men att skillnaden ligger i vad man gör av den tid man har 

tillgänglig. Vi har tidigare angett att de juridiska, ekonomiska samt ideologiska 

förutsättningarna är givna och ej går att påverka från pedagogernas håll. Av dessa tre ser vi 

ideologin som en gråzon då den fortfarande ligger utanför den enskilda pedagogens kontroll 
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men kan påverkas av pedagoggruppens gemensamma ideologiska tänk. Detta menar vi 

förutsätter att samtliga pedagoger strävar efter att utveckla den pedagogiska dokumentationen 

i samma riktning. Arbetet med den pedagogiska dokumentationen är centralt inom Reggio 

Emilias ideologi. Medans vi tolkar det som att den traditionella förskolans verksamhet ej 

prioriterar arbetet med den pedagogiska dokumentationen samt att pedagogerna där inte 

jobbar på samma inbördes nivå.  

Vi framhåller att ideologin i de olika verksamheterna skiljer sig åt och det är här vi kan börja 

utkristallisera varför pedagogisk dokumentation ser olika ut i de två förskolorna trots att 

ramfaktorerna är desamma.  

Vi har valt att redovisa för begreppet ideologi under vårt ramavsnitt ovan då vi menar att 

ideologin är en av de ramar som har betydelse för verksamhetens utformning. Samtidigt 

menar vi att ideologin har en nära koppling till traditionen. Traditionen kan likt ideologin ses 

som en ram i sig men trots detta ser vi vikten i att presentera traditionen i ett enskilt avsnitt då 

den till viss del skiljer sig från de tidigare presenterade ramområdena. Traditionen och 

ideologin är nära sammankopplade och vi menar att ideologin ger uttryck för traditionen. 

7.2 Tradition 
Här kommer vi redogöra för de olika traditionernas påverkan på respektive förskola i studien. 

Då ramarna på båda förskolorna såg ungefär likadana ut, men arbetet med samt tankarna om 

den pedagogiska dokumentationen skiljde sig åt, ser vi nu till traditionernas påverkan på de 

olika verksamheterna. Då vi i vår studie har sett till två olika förskolor med olika historik och 

skilda traditioner som bakgrund måste vi klargöra skillnaderna i de två olika förskolornas 

traditioner samt ifrågasätta huruvida dessa skillnader har någon betydelse. 

 

Den traditionella svenska förskolan har vuxit fram sedan sent 1800-tal och har sin grund i 

barnomsorgen, utifrån detta har den sedan färgats av ett flertal filosofier och perspektiv. 

Genom att implementera nya metoder och tankesätt i en institution som redan var i rörelse har 

försök gjorts till att förändra tankesättet hos personal som redan har ett befintligt sätt att 

arbeta. Lenz Taguchi (1999) menar att det finns stora svårigheter i att omarbeta en verksamhet 

och dess metoder och synsätt då den tradition som ligger bakom motarbetar de nya, ofta 

”uppifrån” givna perspektiven. 

Reggio Emilias filosofi som grundandes på mitten av 1940-talet är något yngre än den 

traditionella svenska förskolans historik. De ursprungliga Reggio Emilia daghemmen 
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grundades, som vi tidigare hänvisat till: ”… för att bryta med den auktoritära traditionen…” 

(Dahlberg & Åsén 2003 s 187). Förskolor inspirerade av Reggio Emilia filosofin utgår, till 

skillnad från den traditionella förskolan, från en i förväg utarbetad filosofi som skall 

genomsyra dess verksamhet. Den anger inga direkta metoder utan en filosofi och ett sätt att se 

på barnen.  

Vi menar att Reggio Emilias filosofi och fasta vision om hur de vill att verksamheten ska se ut 

och fungera skapar en stabilitet och trygghet för personalen som underlättar deras arbete. 

Pedagogerna på den Reggio Emilia inspirerade förskolan gav under intervjuernas gång ett 

intryck av att vara trygga i sitt arbetssätt. Deras sätt att tala om verksamheten och sin syn på 

den pedagogiska dokumentationen var samstämmigt och det var tydligt att de strävade åt 

samma håll. 

Pedagogerna på den traditionella svenska förskolan gav mer varierade svar samt gav intryck 

av att inte dela samma ideologiska tänk. Pärmarna har de som en gemensam metod på 

samtliga avdelningar men arbetet med dessa och synsättet i hur och varför de skulle användas 

skiljde sig från avdelning till avdelning. Pedagogerna gav också uttryck för att vissa personer 

inom de olika arbetslagen lade ner större vikt på den pedagogiska dokumentationen än andra. 

Vi menar att detta kan ha att göra med förskolans tradition av att influeras av ett flertal olika 

teorier och synsätt. En fast och kontinuerlig vision har ej utformats vilket vi menar kan 

försvåra pedagogernas möjlighet till att arbeta samstämmigt. 

Svenska förskolor oavsett om de är Reggio Emilia inspirerade eller ej har i stort sätt samma 

ramfaktorer att anpassa sin verksamhet efter. De har exempelvis, likt den traditionella svenska 

förskolan, styrdokument de måste forma sig efter, en budget de måste anpassa sig till samt 

förslag som kommer ”uppifrån” som de måste ha i åtanke. Vi menar utifrån detta att det är 

förskolornas tradition och ideologi som ligger till grund för de skillnader vi kan finna inom 

verksamheterna. 

7.2.1 Rutin 

Vi finner det relevant att föra ett resonemang kring de rutiner som förskolans vardag är 

uppbyggd kring. Lenz Taguchi (1999) framhåller att förskolan är byggd på rutiner och 

handlingsmönster. Vi menar att rutiner är nära sammankopplat med traditioner och att rutiner 

är något som växt fram ur traditionen. Linné påpekar som vi tidigare nämnt i vårt arbete att 

begreppet tradition även omfattar vilka handlingar som är traditionsenligt givna i en kontext. 

Rutiner för förskolans verksamhet har alltid funnits och trots att de kan se olika ut beroende 
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på vilken verksamhet man ser till så formas vardagen mer eller mindre alltid kring samma 

huvudaktiviteter exempelvis fruktstund, samling och mellanmål. Vi är av uppfattningen att 

dessa rutiner ses som självklara inom den traditionellt svenska förskolan då de går att finna 

långt bak i dess tradition. Därmed skapas en omedveten norm om hur dagen i förskolan ska se 

ut. Likt Lenz Taguchi (1999) menar vi att dessa traditionsbyggda handlingsmönster och 

rutiner blir svåra att bryta.  

Likt den traditionella svenska förskolan arbetar pedagogerna på den Reggio Emilia 

inspirerade förskolan kring rutiner. Eva påpekar att dessa är en viktig del i vardagen men att 

deras sätt att se på rutiner skiljer sig från hur andra förskolor kan se på dem. Då hela 

verksamheten på den Reggio Emilia inspirerade förskolan är byggd och utformad för att tillåta 

och möjliggöra ett arbetssätt som bygger på Reggio Emilias filosofi har samtliga pedagoger 

från första start varit inställda på att det är denna filosofi de ska arbeta utefter. Vilket vi menar 

har gett dem en gemensam grund att stå på. Då filosofin utgör hela grunden för förskolans 

verksamhet behöver pedagogerna inte bryta några invanda arbetssätt eller rutiner för att göra 

plats för denna. 

I nedanstående modell förklarar och sammanfattar vi det resonemang vi ovan fört. Modellen 

är en av oss, omarbetad version av Urban Dahllöfs modell som vi tidigare i arbetet uppvisat. 

 

TRADITION      RAMAR                    PROCESS                  RESULTAT 

Figur 2. Omarbetning av Dahllöfs tankemodell (Gustafsson 1999 s 48). 

Vi menar att ur traditionen formas ramarna för en verksamhet som i sin tur möjliggör 

processen och av processen får man resultatet.  

8 Diskussion 
Vårt syfte med detta examensarbete är som vi tidigare presenterat att erhålla en djupare bild 

av den pedagogiska dokumentationen i två skilda verksamheter då vi var intresserade av 

pedagogernas uppfattningar och funderingar kring detta område. I vår problemformulering har 

vi valt att använda oss av benämningen förutsättningar. Vi menar att begreppet förutsättning 

karaktäriseras av både underlättande samt försvårande faktorer. Vidare har vi i vårt arbete 

gjort valet att belysa de förutsättningar som pedagogerna ser som försvårande för arbetet med 

den pedagogiska dokumentationen. Detta val gjorde vi då vi hade en förutfattad mening om 
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hur arbetet med pedagogisk dokumentation i praktiken skiljer sig från teorin. I efterhand kan 

vi känna att detta har satt en prägel på hur vi formulerat vår intervjuguide.  

Vi har erhållit ett djupare perspektiv på pedagogisk dokumentation utifrån de kategorier vi 

presenterat i vårt resultat: Talet om pedagogisk dokumentation, arbetet med pedagogisk 

dokumentation, yttre faktorer och styrdokumentens betydelse för pedagogisk dokumentation. 

Överlag är samtliga pedagoger överens om vad syftet är med den pedagogiska 

dokumentationen. De menar att den är till för att synliggöra barns lärande och utveckling för 

såväl barnen, som pedagoger och föräldrar. Den pedagogiska dokumentationen är också ett 

verktyg för reflektion. Vad det gäller arbetet med den pedagogiska dokumentationen har vi 

sett stora skillnader mellan studiens två förskolor. Vi tolkar det som att den traditionella 

svenska förskolan arbetar med pedagogisk dokumentation utifrån de mål som tas upp i 

läroplanen medans Reggio Emilia förskolan dokumenterar utifrån barnen. Denna tolkning har 

vi fått genom personalens skilda åsikter vad det gäller pedagogisk dokumentation i 

förhållande till förskolans läroplan. Vidare uppger alla våra intervjuade pedagoger att tid, 

material, personaltäthet och barngruppsstorlek är faktorer som påverkar arbetet med den 

pedagogiska dokumentationen. 

Vår bild och uppfattning av pedagogisk dokumentation har under studiens gång både 

bekräftats och utmanats. Vi hade en förförståelse för att det praktiska arbetet med den 

pedagogiska dokumentationen skulle skilja sig från den teoretiska beskrivning vi fått ta del av 

genom vår utbildning. Att detta var fallet har till viss del bekräftats. Pedagogisk 

dokumentation menar vi har blivit ett modeord som kontinuerligt blir större inom den svenska 

förskoleverksamheten. Det är något som har blivit önskvärt att implementera och arbeta med 

trots bristen på utbildning och kunskap inom detta område. Vidare menar vi att för att arbetet 

med den pedagogiska dokumentationen ska fungera och bli hållbart så krävs det en 

grundläggande förståelse för vad begreppet betyder samt kunskap för vad arbetet med det 

innebär. Då vi anser att pedagogisk dokumentation har möjlighet att bidra till utveckling av 

förskolans verksamhet och i sin tur gynna pedagogerna och barnen menar vi att samtliga 

pedagoger inom förskolans verksamhet borde få chans till att fördjupa sin kunskap inom 

området. För att denna chans ska finnas är vi av övertygelsen att synen på den pedagogiska 

dokumentationen som ett modeord måste förändras. Synen på den pedagogiska 

dokumentationen måste istället växla till ett sätt att se den som något kontinuerligt. 
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Vi har utmanats i vårt sätt att se på läroplanens betydelse. Innan studien hade vi en 

uppfattning om att den pedagogiska dokumentationen skulle vara möjlig att konkret koppla 

till läroplanen i förskolan. Nu menar vi att man med den inställningen lätt hamnar i ett 

arbetssätt och tänk som objektifierar barnen. Vi menar att man istället bör ta hänsyn till 

läroplanen utan att låta den styra den pedagogiska dokumentationen. Likt Simon menar vi att 

läroplanen ska vara till för oss pedagoger att utvärdera oss själva och verksamheten genom, 

inte ett verktyg för att mäta barnen. I den pedagogiska dokumentationen är det barnen som 

subjekt som ska ha huvudrollen, ej läroplanen.  

Det läroplansteoretiska perspektivet har hjälpt oss att sätta in de ramar vi funnit i ett större 

perspektiv. De juridiska, ekonomiska samt ideologiska faktorerna ramar in pedagogernas 

handlingsutrymme. De juridiska och ekonomiska ramarna är givna och kan inte påverkas av 

pedagogerna. Den ideologiska faktorn ser vi som en gråzon som den enskilda pedagogen inte 

heller har någon påverkan på. Dock har vi skapat oss en uppfattning av att en gemensam 

vision och vilja underlättar ett samstämmigt arbete. Genom att som pedagoggrupp dela 

samma vision och ideologiska tänk får man möjlighet att påverka den ideologi som 

genomsyrar förskolans verksamhet. Inom dessa tre ramar finns pedagogernas 

handlingsutrymme där det är upp till varje pedagog, avdelning samt förskola att göra det bästa 

av de förutsättningar som finns. 

Vi har sett skillnad på sättet pedagogerna på de olika förskolorna använder sitt givna 

handlingsutrymme. Man gör olika val och prioriteringar exempelvis när det kommer till hur 

man ska använda den tid som är avsatt för gemensam samt enskild reflektionstid. Vidare är vi 

av uppfattningen att det är vanligt förekommande att pedagogerna klandrar tiden för de 

uteblivna framgångarna inom pedagogisk dokumentation.  

Vi känner att vi i genomförandet av denna studie har tillägnat oss ett bredare perspektiv på 

hur den pedagogiska dokumentationen kan se ut. Vi har även fått upp ögonen för de 

betydelsefulla faktorer som ligger till grund för arbetssättens utformning.  Vidare menar vi att 

vi erhållit en ökad insikt i processen kring hur sätten att arbeta med den pedagogiska 

dokumentationen tar form vilket har lett till känslan av en mer nyanserad repertoar.  

Reflektionen anser vi är avsevärt viktig för den pedagogiska dokumentationen men också för 

verksamhetens framtida utveckling. Vi vill lyfta reflektion som något som ej bör åsidosättas. 

Vidare menar vi att ett gemensamt reflektionsarbete måste finnas för att ge pedagoger 
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möjlighet att se sitt arbete från flera perspektiv. Reflektion ser vi som grundstenen i en 

fungerande pedagogisk verksamhet. 

När vi nu blickar framåt så hoppas vi att den fördjupade kunskap vi genom vår studie erhållit 

kommer bli aktuell för vårt framtida arbete som pedagoger. Detta för att undvika att 

automatiskt, utan eftertanke falla in i de traditionsbyggda rutiner som eventuellt kommer att 

finnas. Vi menar att vi genom att tillgodose oss kunskap om vår professions historia och 

tradition möjliggör vår utveckling som pedagoger. ”Livet måste levas framåt men kan bara 

förstås bakåt” (Gustafsson 1999 s 47). 

8.1 Vidare forskning 
Då denna studie är en c-uppsats som endast behandlar 15 högskolepoäng har vissa 

avgränsningar varit nödvändiga. Emellertid har vi under studiens gång känt att detta område 

är långt ifrån uttömt och nya tankar och frågor har väckts. Vår främsta tanke har varit en 

önskan om att gå in på djupet och undersöka barnsynen hos verksamma pedagoger i 

förskolan. 

När vi jobbade med att sammansätta vår bakgrundsdel har vi märkt att den samling litteratur 

vi använt oss av endast visar sig kritisk mot den traditionella svenska förskolans arbetssätt. 

Kritiken saknar sin motsvarighet när det gäller Reggio Emilia och dess filosofi. Detta är något 

vi funnit tänkvärt och något vi skulle vilja studera djupare. 
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Bilaga 1 
2010-10-14 

Informationsbrev till berörda pedagoger  

 

Vi vill börja med att tacka Dig för din medverkan i vår studie om pedagogisk dokumentation i 

förskolan. Du gör det genom ditt deltagande i våra intervjuer möjlig för oss att genomföra vår 

studie. Vi skulle önska att använda ljudupptagning vid intervjun, i syfte att förenkla 

transkriberingsprocessen samt kunna närvara fullt ut vid intervjun och då endast behöva göra 

stödanteckningar. Vi försäkrar Dig att denna ljudupptagning kommer förstöras efter att vår 

studie godkänts. Vi kommer under v.43 skicka en intervjuguide till Dig där vi tar upp de 

teman vi önskar beröra under intervjun. 

Studien kommer att presenteras samt offentligtgöras i december 2010. Den kommer vid 

godkännande att läggas upp på databasen DiVA, Digitala Vetenskapliga Arkivet. Vi 

garanterar att Du samt förskolan kommer erhålla full anonymitet i studien och att allt Du 

säger kommer vara konfidentiellt.  

Vi har talat med din rektor om studien och hon har gett oss tillåtelse att genomföra de 

intervjuer vi behöver för vår studie. Du kan när som helst avböja eller hoppa av under 

studiens gång.  

 

Tack på förhand! Har Du ytterligare funderingar kontakta oss gärna! 

Vi som intervjuar är: 

Maria Jansson, mobilnummer: XXXX -XXXXXX 

Charlotte Svensson, mobilnummer: XXXX-XXXXXX 
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Bilaga 2 
Mall för intervju. 

 

 Hur arbetar du med pedagogisk dokumentation 

 Vad underlättar arbetet med den pedagogiska dokumentationen 

 Vad försvårar arbetet med den pedagogiska dokumentationen 

 Skrivna riktlinjer för arbetet med pedagogisk dokumentation 

 

Punkterna ovan är de övergripande områden där vi är intresserade av att ta del av dina 

reflektioner och tankar. Inom dessa områden tror vi att det kommer finnas mycket intressant 

att samtala om, det är detta samtal vår intervju kommer att grundas på och vi önskar här ta del 

av dina uppfattningar. Vi vill avslutningsvis tydliggöra att det är din bild av pedagogisk 

dokumentation vi är ute efter. 
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Bilaga 3 
Intervju guide. 

 

Introduktion till samtal 

 

Personliga aspekter 
Ålder 

Utbildning 

Erfarenhet 

Åldersgrupp 

 

Hur arbetar du med pedagogisk dokumentation 
Beskrivning av arbetet med pedagogisk dokumentation 

Pedagogiska dokumentationens syfte 

Betydelse för arbetssätt  

Arbetssätts utformning 

Val av vad som dokumenteras 

Ansvarsbarn 

Barnens delaktighet 

Tillgång till den pedagogiska dokumentationen 

 

Vad underlättar arbetet med pedagogisk dokumentation? 

Vad försvårar arbetet med pedagogisk dokumentation? 
Planeringstid per vecka 

Tid åt pedagogisk dokumentation 

Gemensam reflektionstid  

Utrymme för reflektion 

Vidare utbildning 

Problem med pedagogisk dokumentation 

Underlättande faktorer 

Chef/rektor 

 

Skrivna riktlinjer 
Lpfö98  
Tydligare formulering 

Egna riktlinjer 

Kommunens riktlinjer 

 

Avslut 
Skillnad mellan dokumentation och pedagogisk dokumentation 

Se bakåt 

Förtydliganden 

Något du önskar tillägga 
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Bilaga 4 
 

Dokumentationspärm 

Flikar: 

Jag 

Målområde: 

Barns inflytande 

Hem och förskola 

Innehåller: Självporträtt, ett foto på mig för varje år, min familj, mina intressen.  

Fotografier och mina alster. 

Jag kan 

Målområde: 

Utveckling och lärande 

Normer och värden 

Innehåller: Språk, skrift, kommunikation, sagor/böcker, samtal, lek, matte, bygg och 

konstruktion, motorik/rörelse, sång/musik, bild/skapande, samarbete, självständighet. 

Fotografier och mina alster. 

Jag tycker 

Målområde: 

Barns inflytande 

Innehåller: Intervjuer, samtal, observationer 

Fotografier och mina alster 

Jag vill lära mig 

Målområde: 

Barns inflytande 

Innehåller: Intervjuer, samtal, observationer 

Fotografier och mina alster 


